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1. JOHDANTO

Kdsil-lai ol-eva napontti on osa ELeiketurvakeskuksen tutkimusta
trTydkyvyttomeit rg70-luvu.rfarr. KyseisessH. tutkimuspnojektissa
pyrit;iain tuottamaan penuskartoituksen luonteista tietoa siit6.,
miten ty6kyvytt6mdt nykyisin suomessa eLH.vait ja mink5.lainen
on niiden henkil6iden tausta, iotka peiaityvdt tydkyvyttdmyys-
el-likkeen hakemiseen. Tutkimuksessa kuvataan tydkyvyttomyys-
eldkettE hakeneiden tenveydentilaa, ansiotydtd, taloudellista
tilannetta ja sosiaal-isia suhteita. Lisaiksi pynitdrin selvit-
tdmdrin tyokyvyttomyyselaikett;i hakeneiden ty6historian vaihei-
ta, tenveydentilan oleell_isimpia muutoksia ja aikaisempia
elEkenatkaisuj a.

Tutkimuksesta on aikaisemmin julkaistu kolme osanaporttia.
Naista ensimmtiinen kasitteree tutkimusaineistoa, toinen kou-
lutusta ja ammattitaustaa ja kolmas penhesuhteita ja asumista.

Tdssd osaraportissa tankastellaan tydttomyyttai tyokyvyttomyys-
eI;ikettti hakeneiden ty6histoniassa. Rapontin tulokset perus-
tuvat osittain tutkimuksen haastatteluaineistoon: haastatel-
lut on poimittu vuosina 1974-1976 TEL:n, LEL:n, yEL:n tai
MYEL:n mukaisen tyokyvyttonyyseleikeratkaisun saaneista. Toi-
sen osan aineistoa muodostaa Eriiketurvakeskuksen rekisteneis-
tii kerritty tilastoaineisto, ioka sisdrt5ri tietoja sekai ty6-
kyvytt6myyseliikettii hakeneista ettd muista henkildistd.
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1.1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tiissii napontissa tankastellaan tybkyvytt6myyseliikeltiisten ja
hylkriyspdtit6ksen saaneiden sekii vertailumiel-ess5 myos muun

vaiestdn tyottomyytta l-970-luvulla, laihinnii vuosina 1970-1976.
Selvityksen taustaksi on syyte tankastella sekii tyottomyysti-
l-annetta ettei ty6kyvyttomyys eliikke iden lukumaiiirein kehitysta
3a ekikel;iisjoukon ::akennetta kyseisenti. ajanjaksona, sek6.

sel-vittaa ty6ttomyyden ja tyokyvyttomyyden v;ilisiti vaikutus-
suhteita.

1.1.1. Tyottonyys 1970-Iuvu1Ia

Tydttdmyysaste e1i tydttdmien prosenttiosuus tydvoimasta
vaihteli 197 0-luvuI1a keskim;iei::in vaj aasta kahdesta Prosen-
tista 7r5 pnosenttiin (kuvio 1.). Alimmillaan tydttomyysaste
oli aivan vuosikymmenen alussa ja vuonna 1974, konkeimmiIlaan
vuonna 1978.

Kuvio 1. Tydttomyysaste vuosina 1970-1979
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Miesten tydttomyysaste on vuotta 1974 lukuun ottamatta ollut
koko tarkastelujakson ajan jonkin vernan konkeampi kuin nais-
ten. Naisten tyottdmyysaste on vuosikynmenen aikana muuttu-
nut tasaisemmin: vuosien l-973-1975 par:empi tyOllisyystrlanne
neikyy naisill-a ainoastaan tyottdmyysasteen kasvun pys5htymi-
send, ei laskuna kuten miehillei.

Nuorten tyottdmyysaste on koko tarkastelujakson ajan o1Iut
keskimei;in;iistri ty6ttomyysastetta konkeampi, enityisen voimak-
kaasti nuorten tydtt6myysaste kohosi 1970-l-uvun jdlkipuolis-
kol-Ia. Kuviosta 2 naikyy, etta al-le 25-vuotiailla ja enityi-
sesti 15-19-vuotiailLa on huomattavasti korkeampi tyottomyys-
aste kuin vanhemmilla ikeiryhmil-l5. Alhaisin ty6tt6myysaste
on 30-34-vuotiaill-a, ja ttissti ik;iryhmeiss;i my6s ty6ttdmyyden
kasvu on ol-l-ut vrih;iisint;i. Liitetaul-ukossa 1 on esitetty
tyottomyysasteet irin ja sukupuolen mukaan koko l-970-Iuvu11a.

Kuvio 2. Tyottomyysaste ikrinyhmittiiin vuosina 1972 ja 1976

0 1 2 3 4 5 6 I B 9 I0 tt 12 13 )-4 eo

60-64 v
55-59 v
45-54 v
35-44 v
30-34 v
25-29 v
20-24 v
I5-19 v

TffiSI
ffiE_ffi

tyottomyysaste vuonna 1972

tyottomyysaste vuonna f976

Nuonisotyottdmyyden lisaiksi toinen 1970-l-uvulIe tyypillinen
piinre on olLut tydttomyyden pitkaiaikaistuminen. Toukokuussa
l-97L oli 12 pnosenttia tyottomistii tyonhakijoista ol1ut yIi

':.:.:.:.:.:o:.:.:

':.:.;.:.:.i.ffi
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26 viikkoa tydttdmdnii, vuosikymmenen puolivrilissH ttimE osuus
oli noin 25 prosenttia ja toukokuussa 1979 peneiti 41 pnosent-
tia. Seunaavasta ikriryhmittain esitetystE kuviosta k;iy i1mi,
ettei l-970-1uvun al-kuvuosi.a Lukuun ottamatta vuonna 1975 eli
parhaan tyollisyysvuoden jdlkeen pitkiiaikaistyottomien osuus
tydttomistri tyonhakijoista ol-i afhaisin. Kuviosta neikyy myos,
ettri pitkaiaikaisty6ttomien osuus kasvaa tydttomien irin nous-
tes sa.

Kuvio 3 Yli 26 viikkoa tyottdrneinii oll-eiden osuus ty6ttci-
mistii ty6nhakijoista ikdnyhmitteiin toukokuussa
vuosina ]971-]979
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Tyottomyyden pahimmin koettelemat alat ovat metsEtalous ja
nakennustoiminta. Metseitalouden tyottomyysaste on koko l-970-
l-uvun ajan o11ut yli 6 prosenttia; korkeimrnillaan, vuonna
1978 jopa yli 15 prosenttia. Tal-onrakennustoiminnassa tyot-
tdmyysaste on vaihdellut 3r7 prosentista (vuonna 1974) 17r7
prosenttiin (vuonna 1978). Liitetaulukossa 2 on esitetty
tyottomyysasteet toimial-oittain vuosina 1970-79, seuraavassa
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ovat er:i toimialojen tyottomyysasteet vuonna 1976
tiedustelun mukaan:

maatalous
metseitalous
teol-1i suus
nakennusto iminta
kauppa
l-iikenne
rahoitus- ja vak.toim.
n- r ,,^lukset
vqJ v u-

kaikki toimial-at

tyovoima-

Al-ueittain tankastel-tuna tydttdmyysaste on koko 1970-luvun
ajan o1Iut konkein lt;i- ja Pohjois-Suomessa. Kuten seul?aa-
vasta kuviosta neikyy, Rovaniemen ja Kajaanin tydvoimapiireis-
sti tyottomyysaste ol-i vuonna 1976 y1i kaksinkentainen koko
maan vastaavaan lukuun vennattuna. Sen sijaan Etel-;i-Suomessa
ja nannikkoalueella tyottomyysaste o1i koko maan keskia::voa
alhaisempi. Vuosikymmenen 1opu1la myos Tampeneen ja Kouvotan
tyovoimapiir:ien tydttomyysasteet nousivat maan keskitasoa
konkearnrniksi. Liitetaulukossa 3 on esitetty tydttomyysasteet
tyovoimapiineitt;iin koko 1970-Iuvulla.

Kuvio 4. Tyott6myysaste tyovoimapiireittain vuonna l-976
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Edell-ei esitetty tarkastel-u tyottomyydestS Suomessa 1970-luvul-
J-a penustuu til-astoituihin tyottomyyslukuihin. Tyovoimatie-
dustel-ussa tyottomiiksi luokitellaan henki16, joka koko tie-
dusteluviikon ajan oli tyot;i vailla ja siihen k;iytett;ivissd
sekd etsi sit;i tai odotti sovitun tydn alkamista tai o1i pak-
kol-omautettu ty6paikastaan. Tyovoimaministenion tilastoissa
tyottdmi;i tydnhakijoita ovat ne tydttomiksi itsensei ilmoitta-
neet tydnhakijat, joiden tyonhakemus on laskentaptiiveinti voi-
massa. Tydttomdt, jotka eiveit ole ilmoittautuneet tybttdmiksi
tyonhakijoiksi jeieivtit n;iin o1l-en tilastoluokittelussa tydvoi-
maan (= tyolliset + tyottdm;it) kuulumattomiksi. T5lIaisia
piilotyottdmi;i o1i Tilastokeskuksen tyovoimatutkimuksen mukaan
syksyllii 1977 noin 73 0001).

l-.1. 2 . Tyott6myysturva

Tyottomyysajan toimeentulon turvaamiseksi on Suomessa kaksi
eri- j ei:: j estelm;iei: tyottomyyskas sa-avustus j a tyottomyyskor-
vaus. Lis;iksi iakkailla ja pitkaiaikaisesti tyottomeiksi jd5-
neill-;i on ty6ttomyysavustuksen tai -korvauksen saamisen jiil-
keen tietyin edellytyksin mahdol-Lisuus saada tydttomyyselti-
kettii. Myos kentasuorituksena maksettavaa enonahaa voidaan
pitaa eriieinti tyottomyysturvan muotona.

Tydttomyysavustusta voi saada tyottomiiksi joutunut tyotto-
myyskassan jiisen eninttitin 200 ptiiveil-tai vuodessa ja 500 ptii-
veilt;i kolmessa vuodessa (450 paiivtil-td ennen vuotta 1978 ) .

Tyot6n tyonhakija, joka ei ole oikeutettu kassa-avustukseen
voi tar"veharkintaisesti saada valtion varoista maksettavaa
tyottomyyskorvausta. Sek;i tyottomyyskorvausta etta kassa-
avustusta maksetaan vain viidelt;i peiiv5l-tti viikossa. Tyott6-
myyskorvauksefle ei kuitenkaan oLe saeidetty enimmiiisaikarajaa
kuten kassa-avustukselle. Markkamai5raiisesti kassa-avustus on

suurempi kuin tyottomyyskonvaus .

-' Tyovoimatutkimuksessa piilotyottomeiks i l-uokiteltiin tyovoi-
maan kuulumaton henkild, joka olisi tutkimusviikolla sekii
halunnut ett5 voinut ol-la tydssS, mutta ei oll-ut etsinyt
tyotti. (Tydvoimatutkimus 1977)
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Ty6ttomyyden aikaisen toimeentulotunvan ulkopuolelle j;i;ivtit
ovat tavallisimmin toirnihenkiloita, ammattitaidottomia tai
vastaval-mistuneita korkean koufutuksen saaneita. Rakennus-
alall-a tai teollisuudessa tyoskentelevtit jtieiv;it keskimaiiiniiis-
t;i hanvemmin tyottomyysajan toimeentuloturvan ulkopuolelle.
Ty6ttomyyskassajtirjestelm5n piiniin kuufui l-970-l-uvun lopu1-
Ia noin 80 prosenttia palkansaajistal).

Ty6ttdmyyskonvauksen ja kassa-avustuksen saajat poikkeavat
toisistaan ikS.rakenteeltaan: kassa-avustuksen saajat ovat
keskimiiei::in vanhempia kuin konvauksen saajat. Seuraavasta
kuviosta ntikyy, etta eni-tyisesti alte 20-vuotiaiden mutta
my6s 20-24-vuotiaiden osuus on korvauksen saajilla suurempi
kuin kassa-avustuksen saaji1la. Nuoret, juuni tydmankkinoil--
Ie tul-leet eiv;it o1e oikeutettuja kassa-avustukseen, koska
sen saannin edellytyksenti on v;ihintti;in kuuden kuukauden tyos-
siiolo kassan jeisenenai.

Kuvio 5 Tyottomyyskassa-avustuksen ja tyottomyyskonvauksen
saajien ik;inakenne vuosina 1973 ja 1978

Iyott6myyskassa-
avustuksen
saajat

tuhatta
henkel

ik5 TyOtternyys-
korvauksen
saajat

504 20 l0 o ro 20 30 c0 50
tuhatta

60 ?O henkeS

ffi
ffi

vuonna '1973

vuonna 1978

0-{ll

-19

5-29

50-5r

{ 5-c9

6O+

ss-

35-39

30-3rr

1) Myllyharju 1980, 52
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Oheisen tutkimuksen tarkasteluajanjaksona - 1970-Luvun alku-
puo1e1la ja keskivaiheill-a - ty6ttomyyskassa-avustusta saa-
via o1i huomattavasti enemm,in kuin tyottomyyskorvausta saa-
via. Vuosikymmenen loppupuolelta liihtien korvausta saavien
mti;irei kuitenkin ylitti avustuksen saajien md;i::tin. Teihiin vai-
kuttivat sekli nuonisotyottomyyden kasvu etta pitkdaikais-
tyottomyyden l-is;i;intyminen; entistii useammat ty6ttomeit eiviit
ole l-ainkaan p;iSsseet kassa-avustuksen piiriin tai ovat jou-
tuneet pois sen piirist5 avustusajan umpeuduttua. Esime::-
kiksi elokuussa 1980 kassa-avustusta maksettiin 26 700 hen-
ki161l-e ja tyottdmyyskorvausta 36 000 henkiloll-el).

Tyottomyystu::van piir"iin kuuluvat vain tyokykyiset ty6nhaki-,\jat"; n;iin ollen taiyttit tyokyvyttomyysetiikettd saava henki-
1o ei voi sarnanaikaisesti saada tyottomyyskorvausta tai kas-
sa-avustusta. Sen sijaan osatyokyvyttomyyseldkkeen yhtey-
dessA on mahdol-lista saada tyottomyyskassa-avustuksena elH.k-
keen ylittiivd osa.

Kol-mas tydttomyysajan toimeentul-otunvan muoto, ty6ttomyys-
el-;ike tul-i voimaan heinakuussa l-971-. Tydttomyysel;ikettii voi
saada 60 vuotta t;iytteinyt henkilo, joka on saanut ty6ttomyys-
avustusta tai konvausta 200 pdivtiltd viimeisen 60 viikon ai-
kana tai on saanut enimmiiismiitirtin tyottomyysavustusta. Viime
vuosina tyottomyysel-iikkeen iktinajaa on kuitenkin vuosittain
tilap5isesti laskettu siten, etta 1.7.797 8 - 3l-.12.197 8 58-
vuotiaat ja vuodesta l-980 l-eihtien 5S-vuotiaat ja sita vanhem-
mat voivat saada ty6ttdmyyseliikkeen. TyottomyyseleikkeitH

1)
2)

Mel-in 1981, 134
Tyottomyyskorvausta tul-ee tyovoimaministeridn soveltamis-
ohjeiden mukaan suorittaa henkilolle niin kauan kun ei ole
olemassa sosiaaf ivakuutusl-aitoksen tekem;iii ptiStdstei h;inen
tyokyvyttomyydest;i5n (Sovelt.ohje 1973). Tydttomyysavus-
tuksen osalta faissa todetaan, etta tydhdn kykenem;ittOmiin;i
ei pidetd kassan jaisentd, joka on sairausvakuutustoimikun-
nalta hakenut sairausvakuutuslain mukaista priivtinahaa,
mutta jonka sairausvakuutustoimikunta on katsonut tydky-
kyiseksi. Ty6kykyisyyskdsitteeseen on tydttomyysturvan
yhteydess;i kuitenkin liittynyt epdselvyyksiei ja konvaus-
j;injestelm;in vtil-iinputoamisongelmia. (Ks. esim. Mikkola
1979 ja Myllyharju 1980)
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myonnetaan seka kansaneliike- ettti tydel;ikeitirjestelm;issii.
Niiden lukumtilirii oli 1970-luvun alkupuolel-l-a varsi-n pieni:
tyoel;ikejiinjestelmtin piirissci myonnettiin vuosittain vain
muutama sata tyottomyyselaikettti. Vuosikylnmenen lopulla uusien
tyott6myyseliikkeiden lukumddnei kuitenkin nopeasti kasvoi.
Vuonna 1980 mydnnettiin liihes 8000 TEL, LEL, YEL tai MYEL

tyottomyyseliikettii ja vuoden lopussa o1i voimassa noin 14 000

ellikettri (ks. liitetaul-ukko 4 ) .

1.1. 3. Tyokyvytt6myyselaikkeet I970-luvuttaf )

Suomessa ol-i 1970-l-uvun 1opuIIa kaikkiaan yl-i 250 000 tyoky-
kyvyttomyyseldkkeen saajaa. Efeikeltiisten lukumtieirH on kasva-
nut nopeasti: 196O-luvun puoliveilissii 4r5 pnosenttia tyoik;ii-
sestd vaiestdstti sai tyokyvyttdmyyseltikettts, 1970-Iuvun puoli-
vdlissii vastaava luku ol-i j o B pr:osenttia. Tyoeleike j;inj es-
telm;in yksityisen sektorin efi TEL, LEL, YEL ja MYEL lakien
piirissri ty6kyvytt6myyseltikkeen saajia oIi eniten vuonna
l-978, y1i 178 000 henkil-oei; sen jeilkeen lukumE5r;i on hieman
laskenut. Vuosittain myonnettyjen tydkyvyttomyyselikkeiden
lukumcitir:iin kehitys ntikyy seuraavasta kuviosta ja liitetaulu-
kosta 4.

Kuvio 6 l-970-I9 80 my6nnettyjen ty6kyvyttdmyyseliikkeiden
lukumtiiirii el5kkeen mydntiineen laitoksen mukaan

llsn
25 000

20 000

15 000

10 000
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1 000
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1) Te""a jaksossa esitetyt TEL, LEL, YEL ja MYEL eltikkeiden
lukumiidriit iedot penustuvat El-iiketurvakeskuksen til-astoihin.

TEL, LEL
laitosten
my6ntdmdt

YEL, I',lfEL
laitosten
myontdmdt
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Ede1lise11ii sivul1a olevasta kuviosta k;iy ilmi, ettii vuosit-
tain myonnettyjen ty6kyvyttomyysel5kkeiden lukumliiir;i kasvoi
nopeasti aina vuoteen 1973: kyseisen5 vuonna myonnettiin y1i
'+0 000 ty6kyvyttomyysel;ikettei. Vuodesta 1974 liihtien uusien
el5kkeiden l-ukum5iird on kuitenkj-n jatkuvasti laskenut: vuonna
1979 my6nnettiin a1le 20 000 tydkyvyttomyyseleikettai. Vuosit-
tain my6nnettyjen ekikkeiden lukumeiiin;in voimakas kasvu vuosi-
kymmenen alussa selittyy suunelta osin uusien, ynittejia ja
maatalousyrittdjiS koskevien elEkelakien (YEL ja MYEL) voi-
maantulosta l-. 1. 197 0 .

Koska oheisessa rapontissa keskityt;i;in leihinnii palkansaajina
toimineiden e1i TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluvien tydttomyys-
taustaan, tarkastellaan seuraavassa lH.hemmin juuni neiiden
l-akien piiriin kuuluvan tydkyvyttdmyysel;ikeI;iisjoukon naken-
netta.

Kaikista ty6eliikelakien mukaista ty6kyvyttomyyselHkettS. saa-
vista y1i 40 pnosenttia on naisia. Ammatissa toimivassa
v5est6ssH naisten osuus on suunnilleen saman suuruinen. Kun
tarkastellaan vain palkansaajia, naisten osuus ty6kyvytto-
myyseliikel;iisistri on kuitenkin pienempi kuin ammatissa toimi-
vista.

naisten osuus (eo)

-34 v. 35-54 v. 55-64 v. yht.
vuoden 1977 lopussa
TEL tai LEL laitosten
my6ntiimdd ty6kyvytt.
ellikettii saavat ?1 36 4r+ 40

anmatrssa toamrvan
viieston pal$4nsaajat

- ^--L)vuonna IV / / 47 48 50 l+8

Ikeinakenteen osalta tyokyvytt6myyseliikel;iiset poikkeavat am-
matissa toimivasta vliestostd hyvin selvH.sti. Kuten seuraa-

1 ) Trrlorri akot ilast o L97 7
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vista fuvuista n;ikyy, Puolet ammatissa toimivista on a1le
3S-vuotiaita, kun taas tydkyvyttomistd y1i puolet on tiiyt-
tdnyt 55 vuotta:

ik;ijakauma v. 1977
-34 v. 35-54 v. 55-64 v. yht.

vuoden 1977 lopussa
TEL tai LEL laitosten
myontiimii;i tyokyvytt .
el5kett;i saavat
ammatissa toi-mivan
viieston pals4nsaajat

- ^^^L)vuonna 1y / /

E 39

50 42

tHyttd TEL tai LEL
laitosten my6ntiim5ii
ty6kyvyttomyyselE -
kettE saavat v.1977

%

2)

ammatissa toimi-
van vdest6n pa1-
kansaajat v.L977

56 100 e"

B 100 eo

Myos alueellisesti tydkyvyttomyysel;ikeliiiset ja ammatissa toi-
mivat jakautuvat eni tavoin: Etel;i-Suomessa ja nannikko-
alueell-a eli Uudenmaan, Tunun ja Ponin sekti Vaasan l-iiiineissii
asuu palkansaaj ina toimineista tyokyvyttdmyyseliikeleiisist;i
pienempi osa kuin ammatissa toimivasta viiest6stii.

1)
-Laana

Uudenmaan
Tunun ja Porin
HHmeen
Kymen
Mikkelin
Pohj ois-Karj alan
Kuopion
Keski- Suomen
Vaasan
0u1un
Lapin
yhteensd

aa '1

l-3 r1
f6r7

9r4
4r0
3r6
5r7q.o
(tr
J,J
aa
4r3

100

d

ao .)

14 ,9
!4 17'7)

3r6
2rg
4r5
4r6
714
1')
3r8

100

Kol-me yleisintti ty6kyvyttdmyyden syyn;i esiintyviiti tautiryh-
mdii ovat miel-enterveyden htiiri6t, tuki- ja liikuntaelinten

1)
2)

Tulonjakotifasto 1977
Jakauma laskettu "Ty6kyvytt6mdt 1970-Iuvu1l-arr haastattelu-
tutkimuksen penus j oukosta.
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sainaudet seka venenkientoelinten sainaudet. Alla olevasta
kuviosta naikyy, ettii mielenterveyden takia vuosittain mydn-
nettyjen el-Skkeiden meilir;i on pysynyt hyvin tasaisena, sen
sijaan muissa tautiryhmissii on ol-l-ut muutoksia.

Kuvio 7 TEL, LEL ja YELf) laitosten vuosittain my6nttimien
tydkyvyttomyyseltikkeiden lukum55rai tautinyhmittain

lkm
9 rri.lU

B .t0u

7 000

6 i.r U l:)

5 000

4 000

3 000

2 000

0

a.
.a

o'

J

'a

Ar
,

'o.

mielenterveyden hHiriot
verenkiertoel-inten sairaudet
tuki- ja liikuntaefinten sairaudet
muut sairaudet

muut
XIII
VI]ra

L97t 1912 1973 1974 1975 1976 L977 t97B 1979 1980

V]I
XIII
I'4Lru L

't\-' TEL ja YEL luvut vuosilta IgTl-1975 eivlit ole enotelta-vissa, joten YEL l-aitosten mydntHmeit el;ikkeet ovat mukanakaikilta vuosil-ta. Niiden lukumeieirii on kuitenkin niinpieni, etta kuvion voidaan pei;ipiinteisseiein katsoa edusta-
van palkansaaj ina toimineita tyokyvyttomyyselaikel5isi;i.
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1.1.'+. Tyottomyyden ja tyokyvyttomyyden vaikutussuhteista

Tlim;in tutkimuksen toisessa osanapontissa (Tyokyvytt6meit
1970-1uvu11a, osarapontti II: koulutus ja ammattitausta)
tarkastel-tiin tyokyvyttomyyttri kaksitahoisena ilmion;i: toi-
saalla on tyontekij;in toimintakyky, terveydentila ja toi-
saalla tydn asettamat vaatimukset. Naiiden tekijoiden joutu-
minen ristiniitaan, hH.iniotil-aan aiheuttaa tyokyvyttomyyden.
Tyokyvytt6myys riippuu neiin ollen paitsi tyontekijH.n tenvey-
dentilasta ja tyon vaatimustasosta myos vallitsevista yksi-
1o- ja yhteisotason mahdoll-isuuksista minimoida tyon ja toi-
mintakyvyn viilistli ristiriitaa. TydkyvyttomyyseJ-eikkeinti nei-
kyvei;in tyokyvyttomyyteen vaikuttaa lis;iksi eleikejeinjestel-
mien laajuus, lains5iiddnnossai esiintyv;it tyokyvyttomyysmEE-
nitelm;it, ratkaisukdytiinto ja el;ikkeelle hakeutumisalttiusf ) ;
niim;i seikat puolestaan ovat yhteydessri laajemmin yhteiskunta-
rakentee seen.

TyolJ-isyystilanteefla saattaa o1Ia vaikutusta kaikkiin edel-
l-5 kuvattuihin tyokyvyttdmyyden tahoihin. Tyontekijtin toi-
mintakykyyn, tenveydentilaan tyottomyys saattaa vaikuttaa
heikentaiveisti esimenkiksi lis;ieintyvin psykososiaaLisen pai-
neen, alentuneen tul-otason aiheuttaman navintotason muutok-
sen ja vaihaiisemm5n terveyspalvelujen k;iytdn vuoksi2). Samoin
tal-oudell-inen l-ama heikentti;i mahdoll isuuks ia tyokyvyttomyyden
ehkaiisemiseen tyon vaatimustason ja toimintakyvyn viilisen
ristiriidan minimoimisel-Ia I tydntekijoiden kuntouttaminen
tai tyon vaatimusten muuttaminen tydkyky;i vastaaviksi eiviit
oIe lama-aja1Ie tyypillisiA ilmiditei.

fl Notkola on kansaneleikelain mukaista ty6kyvyttomyyselSk-
keel Ie s iintymi st6. s el-vittiiviis s ei tutkimuks e s saan pei;itynyt
tuloksiin, joiden mukaan tyokyvyttomyyseltikkeelle siir:ty-
misen todennEkoisyyteen 197 0-luvu11a vaikuttivat eld.ke-j;irjestelmdssd, eI;ikkeelle hakeutumisessa ja ratkaisukeiy-
t;innossii tapahtuneet muutokset.

2) Ackenman, Vaeth l-978, 639
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My6s tyokyvyttomyysef;ikkeiden hakemisal-ttius ja toisaalta
ratkaisuk;iyt;into saattavat o1l-a tafoudellisten suhdanteiden
vaikutuksille alttiita. El;ikkeell-e hakeutumisen ja talou-
del-listen suhdanteiden vtilisistii yhteyksist;i on esitetty
kaksi vastakkaista ndkemystii. Toisen ndkemyksen mukaan tyo-
kyvyttomyysel-likkeell-e siirtymistodenniikoisyys on korkea las-
kusuhdanteen aikana: tyottomeit tai tyottomyysuhan al-aiset
hakevat tyokyvytt6myyselaikettei tyopaikan vastineenal). Toi-
saalta on esitetty, ettti tyokyvyttomyyden todenniikoisyys
kasvaa noususuhdanteen aikana, koska silloin enenevH osa
veiestost;i joutuu tilanteisiin, joissa yhteison asettamia
::ooliodotuksia ei pystyta tayttameen2).

Tyollisyystilanne ja tyokyvyttomyyset;ikkeiden lukumiiSr;i

Jos tarkastellaan tilastojen avul-Ia ty6ttomyyden ja tyoky-
vyttomyyseleikkeiden yhteyksiii, voidaan todeta, ettd tyotto-
myys ja tyokyvyttomyys painottuvat Suomessa samoille alueille
ja samoihin ammattiryhmiin. Myos useissa sek;i Suomessa ettH
muissa Pohjoismaissa 197o-luvun puoliveilissai tehdyissli lShin-
nEi regressiomalfeihin penustuvissa tutkimuksissa tyokyvytto-
myyselSkkeiden esiintymisen alueittainen vaihtelu selittyy
osittain afueen tydttomyysasteella3) .

TyokyvyttomyyselSkkeiden fukumtiiir;in kehitys ei sen sijaan
n5ytii yhtri selv5piirteisesti fiittyv;in tyollisyystilanteen
vaihtel-uun. Al-l-a ofevasta kuviosta nakyy, ettii 1970-luvun
alkupuolefl-a vuosittain mydnnettyien TEL ja LEL tyokyvyttomyys-

I) Siren on esittiinyt, etta pysyvSisluonteisesti tyokyvytto-
myyden alkamistodenniikoisyyden nousuun vaikuttavia teki-
joita ovat lainmuutosten lisdksi ty6tt6myysasteen nousu,
f,ansantalouden nakennemuutos sekE maaseudun muuttotappio
(Siren 1979, 90). Ks. my6s Fdrtids- och invafidpension i
Norden, L97 71 Emanuel 1980.
Jensen 1978
Bergl-ind 1977; Knudsen 1975; Siren l-979

2)
3)
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eI;ikkeiden lukumriH.n5 seurasi lyhye1lei viiveeLlei tyottdmien
lukumaiiiriin muutoksia, joskin ty6kyvyttomyyseldkkeissE vaih-
telu o1i huomattavasti tyottomyyden vaihtelua vEhtiisemp;iii.
vuosikymmenen Ioppupuo1e1la tyottdmien lukumiilirEn voimakkaan
kasvun rinnal-l-a uusien tyokyvyttomyyseliikkeiden 1ukumdeinH.
kuitenkin kaiken aikaa v;iheni.

Kuvio B Ty6tt6mien ja vuosittain myonnettyjen TEL ja LEL
tydkyvyttomyys e l;ikke iden lukumeiSnei
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henk116d
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ty6tt6ruit
( Leihde : Ty6voimakatsaus
3-4/ 1980)

o__e_1--E--\\. Vuosittain mydnnetyt TEL ja----' \!-_^LEL tydkyvytiomyysli;L[eet
'( Laihde : Tydeliike jiirjestelmran
tilastollinen vuosikirja 19g0)

70 71 72 73 74 tS 76 77 78 79

Edell-;i olevassa kuviossa tulevat esille ainoastaan hyvin
yleiset ty6llisyystilanteen ja tyokyvyttdmyyseliikkeiden
yhteydet - kohdistuvathan ty6ttomyys ja tyokyvyttdmyys voi-
makkaimillaan aivan eni ikdnyhmiin. Tyottomien lukum;irin;in
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kehitys kuvaa ennen kaikkea nuorten tyollisyystilannetta:
vuonna 1978 kaksi kol-masosaa tydttomistd o1i alle 35-vuotiaita
- sen sijaan tyokyvyttomyyselAkkeistii kaksi kolmasosaa myon-
nettiin y1i 50-vuotiaille. Seuraavassa kuvi-ossa esitetaankin
enikseen kahden vanhimman viisivuotisik;inyhmdn osal-ta tyott6-
mien ja vuosittain aLkaneiden tyokyvyttdmyyseliikkeiden luku-
mdiirS.

Tyovoimat j-edusteluun perustuvan tyottomien lukumli;ir;irrf ) li "ak-
si kuviossa nitkyy myos vuosittain afkaneiden ty6ttomyyseldkkei-
den fukumiiiinii. Kuten jaksossa 1.7.2. todettiin, tyottomyys-
eltikej;irjestelmai laajeni vuonna 1978 koskemaan a1le 60-vuo-
tiaita ja vasta vuonna 1980 se koski koko 5S-S9-vuotiaiden
ik;inyhm;iri

TEL, LEL ja YEL l-aitosten vuosittain myontiimien
tyokyvyttomyysel;ikkeiden j a tyottdmyysel;ikkeiden
lukumliiin5 sekd tydttdmien lukumtiHr;i tyovoimatiedus-
telun mukaan 55 vuotta t;iytt;ineillii.

Kuvio 9

55-S9 v Ikn 60 + vlktr
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7500

2S00
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7la 7875

TEL, LELt YEL laitosten vuosittain nyontgnlt

- 

ty6kyvYtt6nYYselgkkeet

TEL. LEL, YEL Iaitosten vuosittain Byontehat
tyott6nYYtc rrxx..t

..."'-" ty6tt6nlt ty6voimtiedustGlun truk'rnl)

t\
" on ilmeistii, etta ainakin kuviossa 9 esitetyiss;i 55 vuotta

t;iyttaineiden ik;iryhmissri tyovoimatiedustelun penusteeJ_1a
l-askettu tyottdmien lukum;iErd on huomattavasti todellista
pienempi, sillii vuosikymmenen lopulla vuosittain voimassa
ofl-eiden ty6ttomyyseL.ikkeiden mHdrli ylitti tyovoimatiedus-teluun perustuvan tyottomien lukumai;inein kyseisisse ika-
nyhmis s;i.
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Selv;iii tyo11 isyys t il-annetta myotaiilevairi tyokyvytt6myyse 1;ik-
keiden lukumli;irrin vaihtel-ua ei kuviosta 9 voida havaita,
joskin erityisesti 60 vuotta tiiytteineiden ikeiryhmiissd vuosi-
kymmenen lopulla tydttomien ja tydkyvyttomien fukumiiiini-en
nistikkriinen kehitys antaa leihinn;i tukea edellli esitetylle
olettamukselle tydkyvyttomyyden kasvun liittymisestd nousu-
suhdanteeseen. Ty6ttomyys- ja tydkyvyttomyyselaikkeiden luku-
m;iiirien vastakkainen kehitys antaa myos aihetta olettaa, ettd
n;im5 sosiaalitunvamuodot ovat jossain miiiirin toisiaan korvaa-
via.

Yksilotason tyottomyyden ja tyokyvyttomyyden yhteydet

Yksilotasolla vastakkaisten taloudellisten suhdanteiden vai-
kutukset tyokyvyttdmyyteen saattavat merkitii taiysin samaa
asiaa: tyokyvyttomyyttei edeft;i;i tyottomyys. Laskusuhdanne-
tyOkyvyttomyysteoriaan liittyen yksil-6tason tyottomyys ja
tyokyvyttomyys liittyvrit toisiinsa saman suhdanteen aikana,
noususuhdanne-tyokyvyttdmyysteonia puolestaan olettaa yksilo-
tason tyottomyyden johtavan tyokyvyttomyyden aktualisoitumi-
seen vasta panernman tyollisyystilanteen va11i-tessa, jolloin
valintatilanne tydn ja tyokyvyttomyyden v;ilifl;i todellistuu.
Seuraavassa tankastel-l-aankin lyhyesti minkatlaisia yksil-otason
yhteyksiS tyott6myydell;i ja tyokyvyttdmyydellii on aikaisem-
pien tutkimusten valossa havaittavissa.

Tyottomyyden ja tenveyden vailill-;i vall-itsee kaksisuuntainen
vaikutussuhde. Ensinn;ikin terveydentilan heikkeneminen saat-
taa vaikeuttaa tyomankkinoil-la pysymistei tai tyomankkinoille
sijoittumista ja n;iin aiheuttaa tyottdmyytta. Erityisesti
tyottdmyyden suurimittaisuus ja pitk;iaikaistuminen vaikuttaa
paineen kohdistumiseen tyomarkkinoiden manginaaliryhmiinf ) 

.

Esimenkiksi erilaisten tydrajoitteisten henki16iden tydhon-
sijoitustapahtumia o1i tydnvSlityksen neuvontaosastojen toi-

1) x". esim. Acton 1981
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mesta l-970-1uvun alkupuoIeIla vuosittain noin 4500-5500, mutta
vuonna 1977 niit;i oLi tehostuneista toimenpiteistai huolimatta
vain noj.n 30001). Samoin on vEitetty, ett;i aikaisempaa psyyk-
kistri sainastelua pideteiSn melko p;iteviinti syynei ev;it;i es-i.-
menkiksi ammattikurssille paa"y2).

Toisaal-ta tydttomyys ja sen pitkittyminen saattavat suoranai-
sesti vaikuttaa tenveydentil-an heikkenemiseen ja tyokyvytto-
myyteen. Veiisdnen ja Lehtinen esittiiveitkin tutkimuksiinsa
penustuen, ett;i tyottomyytti olisi uskallettava tarkastell-a
vajaakuntoisuuden ja tyokyvyttomyyden yhtenei "yyna3). Ul-ko-
mail-Ia tehdyissei tutkimuksissa on todettu fysiologisia muu-
toksia tyottom;iksi joutuneilla ja trun. tydttomyyden ja syddn-
kuofleisuuden viilillii on todettu korrelaatiota4 ) . Suomal-ai-
sessa nuonten tydttomien el;imaintapaa selvittavessa tutkimuk-
sessa on piiiidytty olettamukseen, ettd kyseisen ryhm;in ten-
veysennuste keski-i;iss;i on keskim;i;ir;iistti hronompi5 ) .

Useat tyottomyyden terveydelle aiheuttamat muutokset ovat
luonteeltaan psykosomaattisia tai psyykkisiti; niitd on Inm.

vennattu depression oireisii.,6). Suomessa 1970-l-uvu11a teh-
dystei seurantatutkimuksesta kiiy i1mi, ettii tyottdmyys 1a
tal-oudellinen tila selittavat menkitt;iveisti psykiatnista
sairastavuutta. Ei lainkaan tai lyhytaikaj-sesti ty6ttomdnei
olleet ovat sainastuneet miel-entenveydellisesti selv;isti
hanvemmin kuin pitempliein tyottomyytt;i koken."t7 ) . Samoin
saksafaisessa, myds 1970-1uvul1e ajoittuvassa y1i 4S-vuo-

L)
2)
3)
4)

s)
6)
7)

Eskelinen 1979, 322

Panvikko 1981, 153-154
V;iiseinen, Lehtinen 1979, 2667

Bnennen 1971 ja 1979; Cobb l-974. Bnennenin tyottornyys-
kuolleisuus-kornelaatiota mittaavaa aikasanja-analyysia
on myds viime aikoina varsin voimakkaasti kritisoitu l-;i-
hinnE kH.ytetyn mall-in tilastollisten heikkouksien vuoksi
(Gnavel-Ie, Hutchinson, Stern 1981).
Kannas, Hietahanju I979, 44

Kuusi 1978,25; Wacken 1976, 65

Lehtinen, V5iseinen 197I , 57 , 67 ,7 3
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tiaita miehiei koskevassa tutkimuksessa havaittiin ty6ttomyy-
den aiheuttavan depressiivisyytt;i}) .

Laajemmin tyottomien sosiaafista ja psyykkistli eleimeintilan-
netta selvittaivill;i tutkimuksilla on jo vankat perinteet,
joskin Suomessa taih;in aiheeseen on paneuduttu vasta aivan
viime rrrro"i.r-2). Tutkimukset ovat kuvanneet monia tydtt6myy-
den sosiaalisia ja psyykkisiei vaikutuksia varsin samantapai-
sesti. Passivoituminen, itseluottamuksen ja itsekunnioituk-
sen menetteiminen, tarpeettomuuden ja toivottomuuden tunne
ovat tavallisia tyottomyyden seurauksia. ttHuman damage" on
er5eissii amenikkalaisessa raportissa esitetty vastaus kysymyk-
seen mita tyottomyy" or,3 ).

0n kuitenkin tdr.kedtii muistaa, ettd enityisesti psykososiaa-
Listen seikkojen 1a tyottomyyden syysuhteet ovat monitasoisia
ja toisiinsa kietoutuneita. Salonen ja Alakangas toteavat,
ettii psyykkinen haiirio 1is;i;i afttiutta joutua tydttomtiksi,
mutta toisaal-ta tyotai vaifle jiiiiminen voi merkit;i psyykkisen

I) ro."., Mohn 1979, 2,\" Klassisia tyottomyyden vaikutusten tutkimuksia ovat mm.
1930-Iuvu1Ie ajoittuvat Marienthal-tutkimus (Jahoda,
Lazarsfeld, Zeisel: Marienthal - The sociogr:aphy of an
unemployed community, 1972, aIkup. 1933) ja Varsova-
tutkimus (Zawadski, Lazansfeld: The psychological
consequenses of unemployment, 1935). Myds l-950- ja l-960-
lukujen vaihteessa tehtiin merkittaiviS tyott6myyden
seurantatutkimuksia (esim. Aiken, Ferman, Sheppand:
Economic fail-une, alienation and extremism, l-968), ja
1970-luvun joukkotydttOmyyttti on tutkittu jo jonkin verran
Suomessakin (esim. Rostila: Tyottdmyys eliim;intilanteena,
1980 ; Lahelma, Mannila: Pitkiiaikaistyottomyys Helsingissai,
1981).

3) Maurer 1979, 43
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haiirion puhkeamista tai pahenemista. Useimmiten
mat vaikutussuunnat ovat samanaikaisia, kussakin
pauksessa er"i tavoin painottr.,".,1) .

neimai molem-
yksilota-

samoin enilaisten tyottdmyyden seurausten yleist;iminen koske-
maan tybttomyytt;i kokonaisuudessaan on anveluttavaa. Jynk;imd
esittaa ol-ettamuksen, ettd tyottomyyden psyykkiset vaikutuk-
set ja ty6ttdmyyteen neagoiminen vaihtel_evat yksiloittain,
mutta my6s tyottomyystilanteittain, ty6tdnnyhmitt;iin, ty6t-
tomyyden keston mukaan ja myos tyottomain tydkeisityksen sekai
tyohon kohdistuvien odotusten muka.r,2 ) . Tamperelaisten tyot-
tomien el;imtintilannetta kartoittavassa tutkimuksessa onkin
todettu, ettii tyottomyyden vaikutus on sitd kovempi mitE kes-
keisempi;i tyohon liittyveit arvot ovat yksi1olle olleet3).
Useissa yhteyksissA on myos tuotu esifle, ettii erityisesti
ty6ttdmyyden pitkittyess;i syyt ja seur"aukset eiv5t enei;i o1e
toisistaan erotettavissa: tydttomyyden seunaukset muuttuvat
tyottdmyyden pitkittymisen syiksi ja pnosessi etenee kohti
pysyv5ti tyomankkinoilta syrj;iytymista4 ) .

Tyomarkkinoilta syrj eiytyminen

s)Tyomarkkinoilta syr j tiytymisk;is itteen avu11a pynit;i;in seu-
raavassa kokoamaan edel-fti esitetyn tyottomyys-tyokyvyttomyys
tar"kastelun oleell-iset piirteet. Tyomankkinoilta synjaiyty-
neend pidetiiein henkilori, jo1Ia on hyvin vaihein tai ei lainkaan

I)
2)
3)
4)
s)

Salokangas , Alanen 197 8 , 18 91
Jyrkrimai l-978, 18
Rostil-a fgB0, 192
Ks. esim. Lahelma, Mannila 1981, 104
Tyomankkinoilta syrj ;iytymj-sest;i kiiytet;i;in myos ter.mej ei
putoaminen, uloslyonti, ruots. utslagning, tansk. utstdd-
ning. Kesitetta ovat analysoineet frihinnei ruotsalaisetja tanskalaiset tutkijat (ks. esim. Berglind, Lindquist
7972; Berglind, Rundblad l-975; Benglind 1976; Kjaer I978),
Suomessa Lahelman ja Mannilan (l_981) pitkriaikaisty6tto-
myyttE k5sitteleviissii tutkimuksessa on myos tukeuduttu syr-j eiytymi skH.s itt ee se en .
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mahdol-l-isuuksia saada ja s;iilyttdei tyopaikka avoimilla tyo-
mankkinoill-a. Syrj;iytymiskrisite penustuu siis ennen kaikkea
ty6nsaantimahdotlisuuksiin, kun taas tydttomyysk;isite penus-
tuu yksilon tydhaluun ja tyon etsintaiain. A1la oleva neli-
kenttei kuvaa tyottomyyden ja synjeiytymiskeisitteen suhdettal)

vol- eL vo]-
saada tyotrisaada tyot;i

tydton
ei syr j;iytynyt tyot6n

synj aytynyt
ei tyoton
ei syr j eiytynyt

ei tyoton
syn j eiytynyt

Tyokyvyttomyyseliikel5iset ovat taim;in keisitteistdn mukaan
tyypillisi.i ty6markkinoilta synjeiytyneita, tydttomistii sen
sijaan vain osaa voidaan pit;i5 synjHytynein:i.

Tyomankkinoilta syrjdytymistei anal_ysoitaessa on otettava
huomioon sekei yksil-otason, ynitystason ettd laajemmin yhteis-
kuntanakenteen ja tuotantoel;im;in tekijrit. seuraaval]a sivul-
l-a ol-eva kuvio 10, joka penustuu pitkalti Andens Kjaerin huo-
mattavasti seikkapeniiisempdein syrj ;iytymismekanismin syit;i
analysoivaan ma11ii.2), hahmottaa ndiden tekijoiden suhdetta.

Henkilo on tyomankkinoil-ta syrjeiytynyt vain tietyssE tyovoi-
man kysynt5tilanteessa. Talousjeinjestelmei, teknologian ke-
hitys, eJ-inkeino- ja ynitysrakenne sekH. niihin vaikuttavat
suhdanteet seiStel-evtit tyomarkkinoil-ta syrjeiytymisen laajuut-
ta. Tydttomyystarkastelussa taloudellisilla suhdanteil_la on
keskeinen sija, sen sijaan synj;iytymisprosessissa ol-eeI1i-
sempaa on nopea tuotantoelSm;in rakennemuutos. Pohjoismaissa
tehdyissii tutkimuksissa onkin todettu tyokyvyttomyyseleikkeel-
le siirtymisen olevan selviisti yhteydessd. nopeaan al-kutuotan-
non viihenemiseen 1a voimakkaaseen palveluelinkeinojen kas-

s)vuun"' . T;issH yhteydessei ei kuitenkaan paneuduta niihin

etsii (haluaa)
tyot;i
ei etsi
tydt;i

Benglind, Rundblad 1975, l-16
Kjaer 1978, 67-Bg
Berglind 1978,15; Sinen 1979, 88,90

1)
2)
3)
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taloudeflisiin 3a yhteiskunnaflisiin tekijbihin, jotka s55te-
l-evdt ty6voiman tarvetta ja siten vaikuttavat ty6markkinoifta
syrj;iytymiseen, vaan keskitytdtin laihinnd yksilOtason tankas-
teluun sellaisessa tyokyvytt6myytenai ntikyveiss;i synjiiytymis-
pnosessissa, jossa valittavanei tekijtinH on ollut tyottomyys.

Kuvio 10. Tyomarkkinoilta syrj eiytyminen

IE@I
I $tB;r$x".,. It,, rl

Kjaer enottaa ty6nsaantimahdol-lisuuksien tarkastel-ussa tyol-
lisyysaspektin ja kulumisaspektin. Ty6llisyysaspekti on

staattinen; siinli tarkastellaan tekijOita - sekei tuotanto-
el-eimein vaatimuksia ett;i tyontekij6iden ominaisuuksia - jotka
vaikuttavat siihen, ettei henkilo tietyss;i tyomarkkina- ja
elinkeinonakennetil-anteessa voi saada tyotei. Kulumisaspekti
puolestaan on dynaaminenl se kuvaa tyonsaantimahdollisuuksien
puutteeseen johtaneita prosesseja.

Tyomarkkinoilta synjeiytymiseen vaikuttavien yksilotason te-
kijoiden osalta kulumisaspekti kattaa erilaiset yksi16;i ku-
l-uttavat prosessit tyossei - eneieind ttillaisena Prosessina voi-
daan pitei;i myos tyottornyytta - ja toisaalta sellaiset yksi-

TYOTTOFITYS

KULL]MISPROSESSIT

TASO

TYO-

TASO
P

YKSILO.
TASO:

VASTUS.
TUS-
KYKi

I UU,], 1 A.
VUUS

YHTElSKUNTARAKENNE

TALOUDELLINEN RAKENNE

TYO-
VOIMA. SUHTEET

TYOEL]{MAN
ULKO-
PUOLELLA
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lon psykofyysiset ominaisuudet kuten ikli, terveydentila, suku-
puoli, sopeutumiskyky, yhteistydkyky, asennoituminen tyohon
ym. : jotka s;i;itelevdt kulumispnosessien vaj.kutuksia. Kufu-
misp::osessill-a tankoitetaan siis yksil6n fyysisten ja psyyk-
kisten nesurssj-en ehtymistai luonnoll-ista vanhenemista nopeam-

min, ja edellei mainitut psykofyysiset ominaisuudet muodosta-
vat yksil6n vastustuskyvyn kulumisprosessin vaikutuksille.
Vastustuskyvyn tasoon vaikuttavat myos tyoeltimdn ulkopuoli-
set tekijdt, muu sosiaalinen ymp;iristo. Useissa tutkimuk-
sissa onkin todettu sosiaal-isen tuen merkitys tyoh6n tai
tyottdmyyteen liittyv;in paineen tenveydellisten haittavaiku-
tusten l-ieventiimisessaf ) .

Oheisen mallin perusteella tyottomyys on siis ninnastetta-
vissa tyon kuluttavuuteen: tyottdmyys heikenteiai yksildn PSy-
kofyysistd vastustuskykyti ja siten edesauttaa tyomankkinoil-
ta synjaiytymist;i. Koska tyottomyyden kufuttavuus usein iI-
menee juuri terveydellisin;i haittavaikutuksina on oletetta-
vaa, ett;i ainakin osa tyottomyyden kautta tapahtuvaa tyo-
mankkino ilta syn j ;iytymi stti kanavo ituu tyokyvyttomyyselSke j ;in -
j estelm;iein. Toisaal-ta sek;i henkilon oma ettH sosiaal-iturva-
jeinjestelm5n valintapnosessi saattaa ohjata syrjaiytyv;in jo-
honkin toiseen ryhmeiein. Viime vuosien voimakas ty6ttomyys-
el-eikkeiden lukumailinH.n kasvu l-ienee eras esimerkki tyomankki-
noilta synj eiytymisen kanavoitumisesta tyokyvyttomyys j 5nj estel -
mtin ulkopuolelle.

Toinen Kjae::in erottama tydnsaantimahdol-fisuuksien taso,
tyOllisyysaspekti, tulee yksildiden kohdal-fa esilIe sek5
tyoh6n otossa ettii intisanomisessa: kummassakin per"usteena
k;iytetei;in tuottavuutta. Tuottavuuden indikaattoneina Puo-
lestaan k;iytetdtin mm. koulutustasoa, tyokokemusta, ikaa: su-
kupuoJ-ta ja terveydentilaa. Tyollisyysaspektin huomioon ot-
tamj-nen tuokin tarkasteluun mukaan tyottomyys-tenveys-keh;in
toisen puolen; terveydentj-lan me::kityksen tyott6miiksi joutu-

1) conu 1974; Gore I97B; LaRocco, House, Fnench 1980
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misessa. Tyottomyyden aiheuttaman kufumispnosessin ohella
jo tydttdmyyden syntyyn myoteivaikuttanut heikko terveyden-
til-a saattaa n;iin o11a lisaiaim;iss;i tyottomyyden kautta tapah-
tuvaa tyokyvyttomyytenei ilmenev;iei synjeiytymistri. Tyollisyys-
aspektilla, yksilon tuottavuuskniteenill;i on lisdksi menki-
tystii tyottomyyden jatkumisessa ja siten sy:rj;iytymisen toden-
naKolstym]-Sessa

1.1.5. Osarapontin tavoitteet

T;is sti rrTyokyvyttomiit l- 97 0 -l-uvu1la" -tutkimuksen osanaportissa
tarkastellaan tyottomyytt;i tyokyvyttomyyseltikkeen hakijoiden,
sekti tyokyvyttomyysel5kel;iisten etta hylkaiyspaiaitoksen saanei-
den tyotaustassa. Edell-ai esitettyyn tyottomyys-tyokyvytto-
myystankastel-uun nojaavien olettamusten pohjalta pynitdain en-
s inneikin seLvitt;imiilin, n;ikyyko tyottomyys tyokyvytt6myyse1;ik-
keen hakemiseen johtaneessa tydmarkkinoilta syrjSytymispno-
sessissa. Teihein kysymykseen etsitiiEn vastausta ventaamal_l_a
tyokyvyttdmyysel;ikkeen hakijoiden ja muun v;iestdn aikaisemman
tyottdmyyden yleisyyttei. Tydttom;in;i olleiden mii;in;in l_isiiksi
kiinnitetaiein huomiota myos tyottomyyden kestoon: onko tyo-
kyvyttomyyseltikkeen hakemista edeltlinyt tyottomyys ol_1ut kes-
kim;iiineiistai pitk.iaikaisempaa. K;iytetteivissai olevan aineiston

''t ) rrTyottomliksi joutuneiden kohdalla itse tyottomyys - tyo-
eleimeist;i poissaolo - alkaa monellakin tavalla vaikuttaa
heikentHv;isti mahdollisuuksiin tyomarkkinoifla. Luul-ta-
vasti tyonantajat katsovat tyottomyyden - vansinkin pidem-
mEn - vaikuttavan haitallisesti tyontekijS.n ammattitaitoon,
sopeutumiskykyyn jne. Monen tyottdmiin ammatill-iset val-miu-
det ovat todella voineet heikentyti. Tyoeleim;istd laman
aikana pois joutuneen tyohonsijoittumisongelmat krirjisty-
v;it tiim5n takia ty6ttomyysasteen pysyessti suhteellisen
korkeana, jolloin tydnantajat voivat asettaa suhteellisen
konkeita vaatimuksia tyontekijOille.r' (Rostila 1980, 4)
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puitteissa nama kysymykset kuitenkin najoittuvat muotoon,
onko tyokyvyttomyysekikeL;ii s il-l-ei j a hylk;iys p;ititoks en saaneil -
l-a useammin ja enemmdn tyottomyysavustuspriivi;i kuin muul1a
v5estdf f ai.

Eleikkeen hakijoiden ja v5eston tyottomyysavustustietojen
ventailulla saadaan kuva tyottomyyden kytkenniistH tyokyvyt-
tomyyseJ-iikkeelle hakeutumiseen. Tiit;i kuvaa pynit;iain tdsmen-
tiimiiiin ul-ottamalla tarkastelu myds hakijan saamaan eI;ikerat-
kaisuun, myontS- tai hylkeiyspeiritokseen. Er:i el-;ikenatkaisu-
nyhmien (heti mydntop;i5tos, ensin hylk;iys sitten myontop;i5-
tos, hylk;iysp;i;itos) tyottomyystietojen vertailussa tuleekin
yksilotason lisiksi jossain mei;irin esill-e myos sosiaalitun-
vaj airj estelmdn kniteenien vaikutus tyottomyys-tyokyvyttomyys-
eliike-pnosessiin.

Oheisen selvityksen toisena tavoitteena on selvittea mink;i-
Iaisissa vdestonyhmissli tyottomyys ja tyokyvyttomyys tavall-i-
simmin kohtaavat toisensa el-i ta:rkastell-a minkeilaisia yksi-
l-dtason tekijoit;i tyottomyyden kautta tapahtuvassa tyokyvyt-
tomyyspnosessis sa, tyomankkinoilta syr: j riytymises sH. on havait-
tavissa. TiissE tyottomyyden ja tyokyvyttomyyden yhteyksien
teisment;imisessii kiinnitetdein huomiota sekii yleisiin veiesto-
piinteisiin ettei erityisesti tyokyvyttomille ominaisiin ter-
veydentilaan l-iittyviin seikkoihin. Pyrkimyksen;i on siis
loyt;i;i sellaisia tyokyvyttomyyteen johtaneen kulumisprosessin
piirteit5, jotka korostuvat tyottomyyden kautta tapahtuvassa
syrjiytymisessii.

Tydkyvyttdmyyseliikkeen hakijoiden ja viieston sekE toisaal-ta
eni eleikenatkaisuryhmien v;ifisen tyottomyystietojen vertai-
l-un tuloksia selostetaan naportin toisessa luvussa. Vertai-
Iu tapahtuu Eliiketurvakeskuksen rekisteneistii poimitun ai-
neiston avulIa. Teiss;i aineistossa tydtt6myystiedot rajoit-
tuvat vuosittaisten ty6ttomyyskassa-avustusp;iivien lukumliii-
rtirin joten saatuja tuloksia ei vanauksetta voida yleist;i5
koskemaan koko tyottomyys-tydkyvyttomyysakselia. Ty6ttdmein5
ol-feiden tyokyvytt6nyyseliikkeen hakijoiden enityispiinteit;i
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tankastel-1aan raportin kolmannessa l-uvussa haastatteluaineis-
toon penustuen. Neljeinnessd luvussa pyrit;iain yhteenvedon-
omaisesti keriiEmtilin ja ventailemaan edellisten osien keskei-
simpiii tuloksia sekri tarkastefemaan niite edellai esitettyri
ty6markkinoil-ta synjdytymiskehikkoa vasten.
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),. 2. TUTKIMUSAINEISTO

)-.2.i-. Rekisteriaineisto

Tyottdmyys-tyokyvyttomyysselvitystai varten tilastoitiin vuo-
den l-98 0 alkupuofel-l-a Eleiketurvakeskuksen reki-stereistei ]eihes
l- 200 000 henkildn tydttdmyysavustus- ja tydkyvyttomyystieto-
ja. N5ihin tietoihin perustuvaa aineistoa kutsutaan seullaa-
vassa nekisteriaineistoksi. Aineisto pyrittiin rajaamaan
siten, ettii siihen sisSltyvlit tyokyvyttdmyyseleikep;i;itoksen
saaneet ja toisaalta ne henkilot, jotka eiv;it koskaan ol-e
hakeneet tyokyvyttomyyseliikett;i, olisivat tyottomyysavustus-
tietojen suhteen veruannoff isia.

Aineistoon poimittiin henkilot,
- joiden syntymevuosi on 191-3-52,
- 3otka ol-ivat elossa l.l .L977 ,
- joi11a ainakin vuonna I972 ol-i joko TEl-tyosuhde, LEL-an-

sioita tai tyott6myysavustusp;iivi;i (tyottdmyysavustusp6i-
vien l-is5ksi edellytettiin TEl-tyosuhteita tai- LEL-ansioi-
ta loytyv;iksi vuosilta 1970-76),

- ja jotka TEL-LEl-toiden ohell-a eivdt hanjoittaneet laaja-
mittaista maataloutta (kniteerind ktiytettiin mahdol-l-isen
MYEL-vakuutuksen tyotuloa ) .

LisAksi edetlytettiin, ettei henkiJ-o sijoittuu jompaan kumpaan

seunaavista ryhmistd:

Henki1611ii on TEL, LEL, YEL tai MYEL tyokyvyttomyysel;ike-
p5;it6s ainakin aja11a 1.7.1977 - 30.6.1978, mahdoll-isesti
myos muuIloin. (Ajalle )-.7.1977 - 30.6.1978 sijoittuu
joko hylktiyspeieitOs tai mikeili henkilol-lH on mydntop;ititdk-
siei, niistd ensimrn5inen. )

Tdstei ::yhmristai k;iytetdrin jatkossa niroitystti tyokyvytto-
t6myyseleikkeen hakijat tai lyhyesti tk-r"yhmti.

1
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Henkilol-1ii ei o1e mink;iein el_eikelaj-n (ei tyOeldkel_akien
e ikei kan saneleikel-ain ) muka ista tydkyvyttomyys el-eikepaidtd stai
vuosina 1972-f978.

Tritei nyhmeiE kutsutaan ventailuryhmdksi tai muuksi v&es-
toksi.

Ennen 1.7.1977 tyokyvyttdmyysellikkeen mydntopriritoksen saaneet
ja henkilot, ioil1a on hytkaiyspddt6ksid ennen l_.7.f977, mutta
ei e1;ikep55.t6stei aja11a ),.7.1977 - 30.6.1978 eivEit siis kuulu
nek isteriaine i stoon .

Rekisteniaineiston tankastel-ujakson muodostavat vuodet lg72-
1978. Tarkastelujakson al_ussa aineistoon kuuluvien edelly-
tetEein olleen tyoelEm;issri tyollisind tai tyott6myysavustuksen
saajina. Tydsuhteita tai ty6ttomyysavustuskausia on sen li-
sdksi. voinut o11a koko tarkastelujakson ajan. Tyokyvytto-
myysel-iikkeen hakijoilla eIi tk-nyhm;iein kuuluvilla on myon-
teinen tai hylk;iriv;i tyokyvyttomyyselrikepd;itds aja1la
L.7.)-977 - 30.6.1_978. Heillei voi lis;iksi ol_Ia aikaisemmilta
vuosilta hylk;i;iviri p;iaitoksi;i ja joko hylkriaviri tai myonteisi;i
peiaitoksiS 30.6.1978 j;il-keen. ventailuryhm;ilin kuuruvat eiv;it
ol-e e15kkee11& eiv;itkti he mydsk5.dn o1e hakeneet tyokyvytto-
myyseltikettH vuosina 1972-197 8.

Edel-Id lueteltujen aineiston poimimiskniteenien penusteena on
siis pynkimys tk-nyhmdn ja muun viiest6n ventail-ukelpoisuuteen
vuosien 1972-1976 tyottOmyysavustustietojen suhteen. Tdstd
syystii aineistosta poistettiin n;iinri vuosina eliikkeelle siin-
tyneet (tydttomyysavustusta ei voi saada samanaikaisesti
t5yden tydkyvyttomyyselaikkeen kanssa) ja toisaalta edellytet-
tiin kaikilta ainei-stoon kuul_uvilta tyosuhdetta tai ty6tt6-
myysavustustietoja jakson ensimmiiisenii vuotena (avustusta
ei voi saada e1lei o1e ollut kassan jeisenen5 tyossei). Ajan-
jakson, jolloin tk-::yhmdain kuuluvilla edellytettiin olevan
e1;ikep;ititos (1. 7.1977-30. 6.1978), alkaminen puoli vuotta
vansinaisen tyottdmyystankastelujakson (1972-1976) jElkeen,
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johtuu my6s edellti mainitusta syystE. Eldkep;ieitdksen saaneet
ovat yleensti rnuutaman kuukauden ajan ennen eldkepd;itdstd saa-
neet sairausvakuutuksen priivd.nahaa, joka estiiti tydttdmyys-
avustuksen saannin.

Rekisteniaineisto on edell-een jaettu vuosien i-972-1976 tyd-
suhteiden keston penusteelta TEL- ja LEl-r:yhmiin. Mikali
TEl-tyosuhteiden kesto on vuosien 1972-1976 aikana pitempi
kuin vastaavana aikana oll-eiden LEL-jaksojen kesto henkilo
sijoittuu TEl-ryhmeiain ja pdinvastaisessa tapauksessa LEL-
ryhm5.En. LEl-ryhmai on liseiksi jaoteltu eri LEL-a1oil_Ie
(nakennus-, mets5,-, maatalous- ja satama-al-a) vuosilta
l-97 2-1976 yhteenJ-askettujen al_akohtaisten indeksoitujen
ansioiden perusteella. Seunaavasta taulukosta ndkyy nekis-
te::iaineiston koko eri nyhmissei.

Taulukko 1. Rekisteriaineiston l-ukumiiEnE,

tk-ryhmei
miehet naiset

ventailunyhmd.
miehet naiset

yhteensE

TEL
LEL: nakennus

metsa
satama
maataf.

yhteens;i

6693
2422

767
105
186

l-01_7 3

5353
236

8t_

l_0

L27

5807

994613
l_17 6 94

44959
5570

18004

1180840

518732 463835
l_05174 9862
39215 4896
4906 549
9f55 8536

677182 487678

TEl-ryhmrin osuus on miehi1l5 tk-r"yhmtissei 66 e" ja vertailunyh-
meiss6. 77 eo 2 naisilla tk-r.yhm;issd 92 % ja ventailunyhmeissei
95 e,. LEl-nyhnrin osuus on vastaavasti suurempi tk-nyhmdssii
kuin ventailuryhrnris sti.

Myds iein suhteen tk-ryhm;i ja ventailunytunai poikkeavat toisis-
taan (ks. liitetaulukko 5). Tk-r:yhmeissd el-i tydkyvyttdmyys-
elSkkeen hakijoilla on korkeampi keski-ikti kuin ventailunyh-
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massa. Ik;ijakaumien enot ntikyveit seuraavista luvuj-sta:

tk-ryhmii
ventailuryhm;i

ikei vuonna 1977
30-39v. 40-49v. 50-59v

I t-9 44

34 22 t_5

25-29v.
4

25

60-64v.
24

4

vht.
100 eo

100 e.

IkHjakaumien erot on rekisteriaineistoa koskevissa taul-ukois-
sa huomioitu joko esittaimallS tutokset ikrinyhmittain jaotel-
tuina tai ikiivakioituja lukuja kiiyttiien. Vakiointimenetef -
mH.nd on kiiytetty ns. suor.aa vakiointia, vakioveiestdnli koko
rekisteniaineisto .

Rekisteriaineiston puitteissa tarkastel]aan ainoastaan tyot-
tbmyysavustustietoja; tyottomyysko::vauksesta tai kokonaan
tydttomyysturvan u1kopuolelIe jH.iiveist;i tyott6myydest;i ei Eld-
ketunvakeskuksen rekistereistd ol-e saatavissa tietoja. Re-
kisteriaineiston tuloksia ei n;iin olfen voida y1eist55 koske-
maan tybttomyytt;i kokonaisuudes saan.

1.2.2. Haastatteluaineisto

Rekisteriaineistoon perustuvien tul-osten listiksi esitetE;in
oheisessa raportissa haastattel-utietoihin pe:rustuvia havain-
toja tyottdmyydest;i ja tyokyvyttomyydestti. Haastatteluai-
neisto on kereitty vuoden 1977 1oppupuo1e11a. Haastateltavat
poimittiin vuosina 1974-1976 TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n
mukaisen tyokyvyttomyyselEkeratkaisun saaneista. 0tannassa
penusjoukko jaettiin kolmeen osajoukkoon; tHydet tydkyvytto-
myyseliikkeet, osaelSkkeet ja hyl5tyt el-eikehakemukset. 0sa-
joukot ositettiin lisdksi iein ja eleikelain mukaan. Lopulli-
seen otokseen sisdltyi yhteensd. 3232 henkiIo5, ja kato-osuu-
deksi muodostui keskim;idrin 20 pnosenttial).

t\Lt Otantaa, haastatteluaineiston rakennetta ja edustavuutta
on tankemmin selvitetty rtTy6kyvytt6m;it 1970-luvulfail
-tutkimuksen osarapontissa I : Tutkimusaineisto.



Haastatteluaineisto keisittei;i kaikkiaan 2592 henkiloe, L38L
miestd ja 1211 naista. Haastatel-luista 161-9 sai haastattelu-
hetkell;i taytta ty6kyvytt6myysel;ikett;i, 588 sai osatydkyvyt-
tomyyseliikettE ja 385 haastatellun tyokyvyttomyyseldkehakemus
o1i hykitty. El-aikelaeittain haastatel_Iut jakautuvat seuraa-
vasti: TEL 1070, LEL 401, YEL 253 ja MYEL 868 haastateltual).

Haastateltujen ikainyhmitt;iiset lukumiiainrit ovat seunaavat :
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yhteens6.
I3 81
1 211

ikei vuonna 1-977

-39 v. 40-49 v. 50-64 v.
miehid 384 389 608
naisia 235 325 651

Edellri mainitut luvut kuvaavat kuitenkin ainoastaan haastat-
tel-uaineiston kokoa eni otantanyhmissS, eiveit penusjoukossa
vallitsevia todel-l-isia elEkenatkaisu-, eltikelaki- ja ikeinyh-
mien v;ilisiE suhteita. Haastatteluaineistosta jeiljempeinei
esitettiiveit tulokset sen sijaan perustuvat otantasuhteissa
painotettuihin l-ukuihin.

1) Henkildn saadessa el-;ikettd usean el-;ikel-ain mukaan, h;inet
on luokiteltu viimeisen tyo- tai yrittajdsuhteen mukaisenlain penusteella.
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2. REKISTER]AINE]STOA KOSKEVAT TULOKSET

2.I. TYOTTOMYYDEN YLEISYYS

Edellei esitetty tyottOmyyden ja tyokyvytt6myyden suhteiden
tarkast€l-u antoi aihetta ol-ettaa, ettii tyottornyys olisi kes-
kimti;ir5istii yleisemp;i;i tyokyvyttdmien ty6histoniassa. Seu-
raavassa katsauksessa selvitetliiin tukeeko tyokyvyttdmyyselak-
keen hakijoiden ja muun veieston tydttomyysavustustietojen
ver"taiLu tdtE ol-ettamusta. Lisdksi tarkastellaan tyott6myys-
havaintojen enoja myonto- ja hylkriyspaidtoksen saaneilla.

Eni nyhmien tyottomyysavustustietoja vennataan vuosilta
1972-7976. Myohempien vuosien avustustiedot eivdt tiiss;i
aineistossa ole ventailukelpoisia, koska tk-ryhmdn vuosina
1977-L978 etiikkeelle siirtyneet eiv;it joitakin osaeliiketa-
pauksia lukuun ottamatta o1e en5ii neiinzi vuosina voineet kuu-
lua tyottomyysturvan piiniinf). Tydttomyyshavaintoja tar-
kastel-l-aan sekii vuosien L972-1,97 6 kokonaistilanteen osalta
ettei e::ikseen kunkin vuoden osalta.

Vuosien 1972-197 6 kuluessa tydttomyysavustusta sai tk-nyh-
miissH 2444 henkiloa ja vertailunyhmtissii 111 853 henkilo;i.
Avustusta saaneeksi on katsottu henki16, jo11a nekisteni-
tietojen perusteeffa on kyseisenii ajanjaksona ainakin yksi
ty6tt omyysavu stuspdivti.

Seuraavall-a sivulfa olevassa taulukossa esitet;i;in tydttomyys-
avustusta saaneiden lukumSiinEt erikseen TEL- ja LEl-ryhm;iss;i.
TEL-LEL-jako noudattaa karkeasti ty6ttomyyden toimialoittais-
ta vaihtelua: koi:keimman tyottomyysasteen a1at, rakennus- ja
metsaal-a sijoittuvat molemrnat LEl-ryhmdtin; teollisuus, kauppa
ja rnuut palveluelinkeinot muodostavat puolestaan valtaosan

Tyottomyyskorvau s -ty6kyvyttomyys e1;ike-yhd i st elmii
mahdol-Iinen. Sen sijaan tydttdmyysavustusta voi
edellytyksin saada osaeleikkeen yhteydessi (ks. s

ei- o1e
tietyin

. B).



33

TEl-nyhm;istii. My6s tybtt6myyskassan jeisenyys ja neiin ollen
mahdollisuus tyottomyyskassa-avustuksen saantiin tydttdmyys-
tilanteessa on LEL-alojen ty6ntekijdilla yleisempii6. kuin
TEL-tyosuhteissa ol-evilla.

Taulukko 2 Tydtt6myysavustusta vuosina 1972-1976 saaneiden
lukum;idnii rekisteriaineistossa

tk-ryhm;i
miehet naiset yhteensH

vertailunyhmei
miehet naiset yhteensei

TEL
LEL
yht.

438
1390
1B2B

418
198
6l_ 6

856
1588
2444

27095
4 9112
7 6207

27 86l-
7785

35646

54956
56897

111853

2.1.1- Tyott6myysavustuksen yleisyys tyokyvyttomyysel;ikkeen
hakijoilla ja muu11a vdestol-l-;i

Vuosien 1972-1976 kokonaistilanne

Tydttdmyyden yleisyyttei tydkyvytt6myysekikkeen hakijoilla ja
muull-a viiestoll;i tarkastellaan seunaavassa tyottOmyysavustus-
ta saaneiden mddr"iin penusteella. Seuraavalla sivull-a olevas-
sa taulukossa 3 verrataan tydttomyysavustusta vuosina 1972-
1976 saaneiden osuutta tk-nyhmEssei ja ventailuryhm.iss;i; ryh-
mHt on edelLeen jaoteltu TEL-LEL-a1an, sukupuolen ja iein
(vuonna l-977) mukaan. rrYhteensdrr nivi115 ntikyvE.t vakioimatto-
mat, todelliset 25-64-vuotiaiden avustusta saaneiden osuudet;
alemmalla rivil-Iai vastaavat osuudet on esitetty ikeijakaumien
eroista puhdistettuina ja siten paremmin toisiinsa niihden
vertailukelpoi s ina.
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Taulukko 3. Ty6tt6myysavustusta vuosina l-972-1976 saaneiden
osuus TEL.. ja LEl-nyhm;iss;i; tk-nyhmdn ja muun
vaeEtOn vertailu

lakiryhm;i
j a ikei
v. 1977

miehet
tk-ryhmii vent . ryhmei

9, 9o

na].set
tk-ryhmti vent . r"yhm5

o, o-a'o

TEL
25-29
30-39
40-49
50-59
6 0-64

yhteensii
ikeivakioituna

LEL
25-29
30-39
40-49
50-59
6 0-64

yhteensd
ikHvakioituna

27

29
40
43

+0

40

34

(14)
33
20

47

45

l+4

32

15

10
I
6

5

7

t_0

6

6

6

6

6

6

6

7
q,

q

4

EJ

5

t2
10

1l_

B

4

8

t_0

Lz)

22

29

37

39

3s Ed

31
3l_

tal

l2
30
4t
40

32 E!
?1

29

( ) Kaanisulkeissa esitetyt prosenttil-uvut on laskettu alle
2 0 henkil6n nyhmiistd

t ] Hakasul-keissa esitetty
el-Ekett6. hakeneet henk
tostti.

5 lukuja laskettaessa tydttomyys-
lot on j;itetty pois vertailuv;ies-l

1

Taul-ukossa on vertailunyhmiin osal-ta 60-64-vuotiaiden ikeinyh-
mtissii esitetty kaksi eri prosenttiosuutta; toisessa tyotto-
myyseleikeleiiset ovat mukana, toisessa eivetl). Kuten aineis-
ton najausta koskevassa jaksossa tuotiin esi11e, peniaatteena

1) ff-ryn*dssd t;il-lainen erottelu ei ole tarpeen, koska tyot-
ty6myysekikettri hakeneita on hyvin veihdn: 60-64-vuotiaista
vain yksi pnosentti on hakenut tyottdmyyseldkettti vuosina
L972-1577.
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oheisessa tarlcastelussa on ol-lut, ett5 jako tk-nyhmin ja
ventail-uryhm;in veililf;i perustuu ainoastaan tyokyvyttdmyys-
kniteeniin. N;iin olfen ventailuryhmei5n siseiltyvrit myds ne
henkil-ot, jotka ovat hakeneet tydttomyyseliiketti mutta eiv;it
tyokyvyttdmyyseliikettti. T;il-laisia henkil-oitei aineistossa on
kaikkiaan noin 2700. Valtaosa niiistei henkildistei on saanut
tyottdmyysavustust.') ja l-;ihes kaikki kuuluvat ikairyhm;iein
60-64 vuotta. Jos n5md, myos tyomankkinoilta synj;iytyneet
ja monessa suhteessa tydkyvyttomyysellikkeelle ninnasteisen
sosiaal-iturvamuodon piiniin kuul-uvat j atetaen ventai1unyhmiin
uIkopuole1Ie, pienenevdt edel-l;i olevan taulukon luvut ver:-
tailunyhmain 60-64-vuotiaiden osal-ta muutamalla pnosenttiyk-
sik611;i. Neimai il-man tyottomyysel;ikeldisiE lasketut luvut on
taulukossa 3, kuten myos jeiljempdn5 olevissa vastaavankaltai-
sissa ikeinyhmitt;iisissd taulukoissa esitetty hakasulkeissa.

Taulukon 3 luvuista n;ikyy, ettii tyokyvytt6myysel;ikett;i hake-
neiden joukossa on tydtt6myysavustusta saaneita suhteel-l-ises-
ti enemmtin kuin ventailuv;iestossii. Ikiivakioituna erot vaih-
tel-evat kolmesta viiteen pnosenttiyksikk66n, mutta joissakin
iktiryhmissd e:rot ovat huomattavasti suurermat.

TEl-ryhmeissd erot tyokyvyttomyyseliikkeen hakijoiden ja muun
viieston v;i1i1l-ei ovat suurimmil-faan nuorimmissa ikeiluokissa.
Ve:rtailuviestoss;i ei TEL-naisil-la o1e lainkaan ik5nyhmittais-
tii vaihtelua tyottomyysavustusta saaneiden osuuksissa ja mie-
hillrikin vaihtelu on suhteel-lisen v;ih;iistd. Sen sijaan tk-
ryhmeissai nuorimnista henkil-oistri on tydttomyysavustusta saa-
nut huomattavasti useampi kuin vanhemmista.

LEl-ryhnr;issei tyottomyysavustusta saaneita on enemmdn kuin
TEL-ryhmHssH., ja edelleen TEl-ryhn;ist;i poiketen LEL-aIoiIIa
avustusta saaneita on suhteell-isesti eniten vanhernnissa ik;i-

Tyottomyyseleikkeen voi
paiivein j;ilkeen (ks. s.

saada rnyos 200 tyottomyyskorvaus-
B).

1)
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ryhnissa. Sekd miehilki ettri naisilla enot ty6kyvyttdmyys-
elEkkeen hakijoiden ja muun viieston vail-i1l-;i ovat LEl-nyhmeissai
suurimmat 50 vuotta tdyttdneillai ja lisriksi 25-29-vuotiailLa
miehill-ai.

Ik;inyhmien viilisissei vertailuissa on kuitenkin muistettava,
ettd tydttomyysavustus ei jakaudu iein suhteen samoin kuin
tyottdmyys yleensii. Nuonirnmat tyott6m;it kuuluvat muita har-
vemmin kassa-avustuksen piir"iin, tyottomyyskorvaus on heillii
yleisempi tydttomyysturvan muoto (ks. s. 7). Mikali tarkas-
tel-ukohteena olisi ty6ttomyys kokonaisuudessaan, nuonimpien
aineistoon kuul-uvien kohdal-Ia tyott6m;inii oll-eiden l-ukumriiineit
oletettavasti kohoaisivat enemmH.n kuin vanhemmissa ikeiryh-
mis sd.

Taulukossa 3 tarkasteltiin LEL-aloja yhtenii ryfurane. Aineis-
ton puitteissa on kuitenkin mahdoll-ista vernata tyokyvyttO-
myysel5.kkeen hakijoiden ja muun v5.estdn tyottomyysavustus-
tietoja myds eri LEL-aloiIIe jaoteltuna. Koska naisten 1u-
kumd;ir5. yksittriisten LEL-alojen tk-nyhm;issai j;iisi erittS.in
pieneksi on seuraavassa katsottu aiheelliseksi esitt5E. vain
ty6ttomyysavustusta saaneiden miesten osuudet kolmeLla suu-
rimmal-la LEl-al-a1la: nakennus-, metsai- ja maatal-ousa1alla.

Taulukosta 4 keiy i1mi, ettii eniten tyottomyysavustusta saa-
neita on nakennusalall-a, v5hiten maatalousalalla. Kullakin
alal-l-a tk-nyhmein ja vertailunyhmHn enot ovat samansuuntaisia
kuin koko LEl-nyhmeiJ-lri: avustusta saaneita on tyokyvyttdmyys-
el5.kkeen hakijoissa suhteel-lisesti enemmdn kuin muussa vdes-
tossii. Suunimmilfaan enot tk-::yhmtin ja ventailuryhm;in vdl_iI-
1d ovat lukumeirin5isesti pienen maatalousalan nuonemmissa ik;i-
nyhmissii.
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Taul-ukko 4 Ty6ttdmyysavustusta vuosina 1972-L976 saaneiden
miesten osuus rakennus-, metsa- ja maatalous-
alalta: tk-ryhmtsn ja muun viieston vertailu

aKa

v. L97 7

nakennusal-a
tk- vert.
ryhmii nyhnei

%9o

metsEala
tk- vert.
r.yhmai nyhmil

9o 9o

maatalousala
tk- vert.
nyhmH. ryhmH

%9o

25-29
30-39
40-49
50-59
6 0-64

yhteensti
ikdvak.

30

31
47

49
47

46

38

16
27

30

33

22

29

26

(33)
(16)

20

18
l_1

17
2l

5

9

13
13

,E

33

42
46
44 EZ

36

36

L7
z5

28

26

18 EI
1a

23

10 [6]

l-0
I

()
tl

nyhm;in koko ( 20

ei sisiillei ty6ttdmyyseliiketapauksia

Tyottomyys eri vuosina

Edefl-ei tarkastel-tiin tyottomyysavustusta saaneiden m5Eniei
vuosien 1972-L97 6 kokonaistilanteen kannal-ta. Ndinei vuosina
tydttdmyystifanne vaihtel-i kuitenkin mefko voimakkaasti:
tyottdmyysaste kohosi vajaasta kahdesta prosentista (vuonna
1974) nelj;i;in prosenttiin (vuonna 1976). Niinpti seuraavassa
pyritd;inkin ottamaan huomioon yleinen tyOttdmyyden vaihtelu
tar:kastelemal-l,a ty6ttomyysavustust ieto j a vuos itasolla .

Seuraavalfa sivulla olevissa kuvioissa venrataan tk-nyhmein
ja muun vdestdn tyOttdmyysavustusta saaneiden osuuksien vuo-
sittaista vaihtelua. Kuviot perustuvat ikaivakioituihin lu-
kuihin, jotka on esitetty liitetaulukossa 7. LEl-ryhm6.n
naisia koskeva kuvio ei ol-e ttiysin vertailukelpoinen muihin
kuvioihin n8.hden, koska mukana ovat vain 40 vuotta tiiyttti-
neet naiset. AIle 4O-vuotiaat on jtstetty pois, koska tk-
nyhmiissii on taman ik;iisiri LEL-alojen naisia erittiiin vdhiin.
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Kuvio 1l-. Ty6ttdmyysavustusta saaneiden ikdvakioitu osuuseri vuosina ( eo )

TEL-nyhmd

'o miehet, 25-64 v 'o naiset, 25-64 v
6 6

5 5

4

3

2

I

0

4

3

2

I

0

o ..

a.

a.a.

'a

72 73 74 75 76 72 73 74 75 76

90

LEL-ryhmd

miehet , 25- 64 v. naiset, 40-64 v
'20 32

31

30

29

2B

21

26

25

24

0

19

]B

a

a

l7

t_6
a

15 a a

14

a. a
a

t-3

al2

0

72 t3 74 75 '16 72 73 74 75 76

a-- tk-ryhm;i ."""'.. vertailuryhmd
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Sekd TEL- ettei LEl-ryhm;issei kuvioiden muoto on hyvin samankaf-
tainen, joskin tasoeno on suuni: TEl-nyhmiissei avustusta saa-
neiden osuudet j55v;it a1le kuuden pnosentin, sen sijaan LEL-
aloifla osuudet vaihtelevat miehilTe 12-20 prosentin ja nai-
sil-la 24-30 pnosentin vailil-lai. Kuviot noudattavat peitipiin-
teissiidn tyottomyysasteen vaihtel-ua kyseisinii vuosina (vrt.
kuvio 1 s. 2) . Sekai tyokyvyttdmyysel-iikettd hakenei11a ettii
vertailuvaiestollei tydttomyysavustusta saaneicien osuus on
pienimmill-;i5n vuonna 1974; kaikkina vuosina tk-ryhmiissH. on
kuitenkin enemmdn avustusta saaneita kuin ventailuryhmiissii.

Viiden vuoden tarkastelujakso on suhteell-isen J-yhyt, eik;i
kuvioista havaittavia nyhmien veil-isi;i eroja ty6ttomyysavus-
tustilanteen kehityksessri ntiin ol-l-en voida pittiti kuin viit-
teel-l-isinai. TEL-ryhmtin miesten ja naisten ja myos LEL-ryh-
mlin naisten kuvioissa kiinnittyy kuitenkin huomio siihen, ettei
suhdanteiden nyotii tapahtuneet muutokset ty6tt6myysavustusta
saaneiden mii;inissii ovat tk-ryhmlissii jonkin veran jyrkempiei
kuin ventailunyhmdssd. TEL-ryhmHn naisill-a t;im;i naikyy kai-
kissa ik;iryhmissH., joskin selvimmin nuonimmissa; TEl-miehitl-5
tk-ryhmein tydttomyyden vuosittaisen vaihtelun jyr:kkyys koskee
ennen kaikkea nuorimpia , 25-29-vuotiaita (ks. liitetaulukko
7 ) . Ttimein ikiinyhmdn tyottomyysavustusta saaneiden osuuden
vuosittainen vaihtelu neikyy alla olevasta kuviosta.

Kuvio 12. Tyottomyysavustusta saanei-den osuus er'I vuosina
TEL-ryhmE, 25-29-vuotiaat

eo miehet 9o naiset

72 74 76

t k-ryhmd

vertailuryhm5

t1 1t

9

7

5

9

7

5

3

1

0

3

I
0t'2 74 76
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2.1.2. Tyottdmyysavustuksen yleisyys eni eldkepd;itdsnyhmissd

Tk-ryhm5.ssH. kokonaisuudessaan on edel-1isen ta::kastel_un perus-
tee]la tyott6myysavustusta saaneita suhteellisesti enemm5n
kuin vertailu:ryhm5.ssH sekH. TEL- ettd LEl,-a1oil-la. Seur:aa-
vassa tankastellaan ty6ttomyysavustuksen saannin yleisyyttd
tk-ryhmdn siseill-d er:i elH.kepridtdsr:yhmissd.

Tyokyvytt6myysel6kkeen hakijat on jaoteltu kolmeen nyhmEH.n:
1. my6nt6nyhmii, 2. hylktiys-mydntdryhmH ja 3. hylkEysryhmei.
My6nt6ryhmd kdsittaiE tapaukset, joille on mydnnetty tyoky-
vytt6myyselEke ajaI1a 1.7.1977 - 30.6.1-978 ja joi11a ei ole
aikaisempia eliikepairit6ksiat. Hylkaiys-mydntdnyhmd on muuten
vastaava, mutta myonteist;i eJ-5kep6.tstdstei on edeltdnyt yksi
tai usempia hylkriyspd;it6ksid. HylktsysryhmiiH.n kuuluvilla on
ainoastaan hylk;iysptiritoksiri, joista yksi sijoittuu aja11e
1.7 .1977 - 30.6.1978. Eri el5.kepEiitosnyhmiin kuuluvien luku-
miiiiniit on esitetty liitetaul-ukossa 6.

Vuosien l-97 2-L976 kokonaistilanne

Taul-ukossa 5 vernataan tydttdmyysavustustietoja enilaisen
ty6kyvyttomyyseleikepddtoksen saaneilla henkiloilla TEL-nyh-
miiss;i. Nuoninta ikdryhmeiH lukuun ottamatta suhteell-isesti
eniten tyottdmyysavustusta saaneita on niiden joukossa, joi-
den el-eikehakemus on ainakin aluksi hykitty. Erityisen se1-
vristi tlimi on havaittavissa miehilla, joi11a a1le 30-vuotiai-
ta l-ukuun ottamatta tyottomyy,savustustapauksia on sekai hyl-
kaiys-mydntdryhmdssd ettd hylJ<iiysnyhmeissd enernmH.n kuin myon-
t6nyhmtissii. Naisil-Ia vastaava til-anne on havaittavissa TEL-
nyhmdn 4 0-5 9-vuotiail-l-a.

TEL-nyhmin hylkriys-my6ntdtapauksilla hylkdyksestai myonto-
p;iiit6kseen kulunut aika on miehil-lai keskimiidnin kaksi vuotta
ja naisilla hieman viihemmd.n, noin puolitoista vuotta. L8hes
kaikki t;imain nyhmEn tydttomyysavustusta saaneet ovat saaneet
avustusta jo ennen hylkriysp;idtdstril suuni osa, y1i 60 pno-
senttia on saanut avustusta myos pei5t6sten vH.lisenE aikana.
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Taulukko 5. Ty6tt6myysavustusta vuosina 1972-1976 saaneiden
osuus mydnt6- ja hylkaiyspiiiitoksen saaneill-a
TEL-ryhm5s sd

ike
l-977 mydnt6

90

miehet
hy1k. -
myOntd

o,.o

hylk;iys
90

mydntd

9o

naiset
hy1k. -
my6nto

90

hylkriys
90

25-29 v.
30-39 v.
40-49 v.
50-59 v.
60-64 v.

10
16
16
14
I

1+
14

14
l_1

1l-
l2

8

11
1-2

(s)
I

14

10
0

10
10

L2
11
14
13

2

l2
t2

16
I
6

5

3

6

10

13
q

9

7

4

7yhteensii
ik5.vak. 10

( ) ryhmrin koko ( 20

Vastaavanlainen my6nt6- ja hylk5ysryhmien ventailu kaikkien
LEL-alojen ja erikseen nakennusalan miesten osalta esitetdcin
taulukossa 6. Tapaukset, joissa hylkdystd seuraa mydntd, on
nakennusal-an taufukosta kokonaisuudessaan sekii kaikkien LEL-
alojen taulukon nuorimmista ik;iryhmist;i jHtetty pois niiden
v5hiilukuisuuden vuoksi.

Taufukko 6. Ty6ttiimyysavustusta vuosina 1972-1976 saaneiden
osuus my6nt6- ja hylktiyspaiEt6ksen saaneil-l-a
LEL-nyhmiin miehill;i

aKa

v.;.-977
kaikki LEL-aIat
myont6 hy1k.-

mydntO
9o 9o

nakennusal-a
my6nto hylk;iys

o- o,ao

hylktsys
9o

25-29 v.
30-39 v.
40-49 v.
50-59 v.
60-64 v.
yhteensd
ikdvak.

29

30

44

'+5
41

42

35

38

39

J/

1trAJ

29

27
34

27

29

26

JZ

31
50

50

48

48
39

(1e )

31
28
a1

27

31

28

( ) ryhmain koko (20
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Ventailusta n;ikyy, ettii piiinvastoin kuin TEl-nyhm;iss;i LEL-
aIoilIa tyottdmyysavustusta saaneiden miesten osuus on my6n-
tonyhm5ssd suurempi kuin hylkaiysnyhmrissii. Tilanne on saman-
lainen myds LEL-alojen naisilla:

Vuosina 1972-I976 tt-avustusta saaneita
LEL-nais ista

40-49 v
50-59 v
60-64 v

myontdnyhmeissE
48 eo

49 eo

45%

hyJ-kaiysnyhmeis s;i
18 eo

39 eo

43 eo

Kun eni eltikepeiritdsnyhmien tydtt6myysavustustilannetta verlra-
taan edellisessH jaksossa esitettyihin vertailuvrieston lukui-
hin (ks. taulukko 3), havaitaan ettii TEL-nyhmdssli kaikissa
elSkepriStosnyhmissd avustusta saaneita on enemmH.n kuin ven-
tail-uvliestossd. Sen sijaan LEL-al-oil-1a vain mydntoryhmiissd
avustusta saaneita on enernman kuin vertail-uviiestdssii; hyl-
ktiysryhmtissa avustusta saaneiden mii5rE on selvasti ventailu-
vtiestoei alhaisempi. TEL- ja LEl-r"yhmien eroihin palataan
vie15 seulraavassa, ty6ttomyyden vuosittaisessa tankastelussa.

Tyottomyys erl_ vuos]-na

Ero tyOkyvyttomyyshylktiyksien ja -my6ntojen vdlil-l-ii n;ikyy
my6s vuosittain tarkasteltaessa. TEl-ryhmaissii hylkaiysta-
pauksista on ty6ttomyysavustusta saanut kunakin vuonna suh-
teellisesti useampi kuin myontdtapauksista; LEl-ryhmiiss;i ti-
l-anne on piiinvastainen.

Kuviossa 13 ndkyvEt enot avustusta saaneiden miiairissH hy1-
kdys- ja mydntoryhmien miehilld. (Vastaavat luvut 16ytyv;it
liitetaulukosta 8. ) TEl-nyhmdn kuviossa on myos mukana
hylkaiys-myont6ryhmii ; tiissH ryhmiissii avustusta saaneiden
osuus on hyvin kihel-Ld vain hylkaiyspririt6ksen saaneiden vas-
taavaa osuutta. LEL-ryhmEssii ero hylkiiysten ja my6nt6jen
veilillei on suuri: vuonna 1976 on tyottomyysavustusta saanut



myontotapauksista leihes 8 pnosenttiyksikkdd enemmtin kuin hyl-
keiystapauksista, ja pienimmillSrinkin, vuosina 1972 1a 1973
ero on y1i 3 pnosenttiyksikkdri.

Kuvio 13 Tyottdmyysavustusta saaneiden ikdvakioitu osuus
vuosittain eri elHkeprieitosryhmien miehi1l5
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Oheinen aineisto ei anna vastausta siihen, mistei ede1l;i esi-
tetyt TEL- ja LEl-nyhmien v5liset erot johtuvat. Enris seli-
tys saattaa oll-a tydtt6myyden erilainen painottuminen TEL- ja
LEL-a1o j en ty6kyvyttomyyseldkkeiden natkaisukriytiinndssd, mikii
puolestaan saattaa oll-a sidoksissa alojen enilaiseen ty611i-
syystilanteeseen. MyOs tyottomyyden ja tenveyden vril-isessii
kytkenniissE saattaa TEL- ja LEl-nyhmien veili115 o11a enoja,
jotka heijastuvat efaikenatkaisuihin. Rekisteniaineistosta
kaiy mm. ilmi, ettd TEl-ryhmiissd tyottomyysavustuksen saanti
liittyy tydkyvyttomyyselSkkeen hakijoilla keskimrieireiistd
useammin miel-enterveyden haiinioihin, sen sijaan LEl-ryhm;issti
tilanne on piiinvastainen: avustusta saaneet ovat muita harvem-
min hakeneet el-iikettd psyykkisten sainauksien vuoksi. Tal-
laisiin el;ikkeenhakijoiden tydttomyyden ja terveyden suhtei-
siin puututaan yksityiskohtaisemmin kuitenkin vasta raportin
loppupuolell-a haastattel-uaineiston tarkastefussa. Rekisteni-
aineiston osalta onkin oleel-lista muistaa, etta tydtt6myyden
mittar:ina on ainoastaan kassa-avustus - avustuksen saannin
kniteenit saattavat siten myos heijastua tuloksissa.
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2 2. TYOTTOMYYSAVUSTUSPA]VIEN LUKUM/{ARA REK]STER]AINEISTON
PERUSTEELLA

.Io pelkkri tyottomyyden uhka saattaa aiheuttaa psykososiaali-
sia muutoksia ja siten vaikuttaa tyottomyystilanteen ja ten-
veydentilan yhteyksiinf). 0n kuitenkin oletettavaa, ettd
erityisesti tyottomyyden pitkittyminen syineen ja seurauksi-
neen l-iittyy tydkyvyttomyyteen. Heikon tyollisyystil_anteen
aikana tydkykyisyyden vaatimukset kohoavat ja n5in suhteel-li-
sen l-ieviikin vajaakuntoisuus saattaa aiheuttaa tydttomyyden
pitkittymisen ja tyomarkkinoil-ta syrjHytymisen. Toisaalta
monet tydttomyyden psykososiaaliset, tydkykyH heikenttiviit
vaikutukset voimistuvat tyottomyyden pitkittyessS.

Helsinkil5isiai pitkeiaikaistydttomiE koskevassa selvityksessd
on todettu, ettd viidesosal-la nuorimmista ja y1i 70 pnosen-
ti1Ia 45 vuotta tayttaneiste pitkaaikaistydttdmist;i on rajoi-
tuksia fyysisessei toimintakyvyssii. Psyykkisi;i toimintakyvyn
rajoituksia on selvityksen mukaan y1i puo1e11a pitkdaikais-
tydttdmiste2) . Vastaavanl-aisia tuloksia on napontoitu myos
muual-l-a tehdyissii tutkimuksissa. Esimenkiksi Englannissa oli
1960-l-uvuIIa noin 4 prosenttia tyossiiol-evista miehistii, run-
sas 10 pnosenttia kaikista tyottomistai miehistri ja 20 pro-
senttia pitk;iaikaistyottomistei rniehistei rekistenoity vajaa-
kuntoisik"i3 ) .

Tiissei jaksossa tarkastellaan tydttdmyyden kestoa tyott6myys-
avustuspdivien l-ukumtiiiniin perusteel-l-a. AvustuspEivien l-uku-
m;ieinli kertoo ty6tt6m5n;i ol-emisen ajallisesta mHiraistii, jos-
kaan se ei mittaa yhtrijaksoisen tydttdmyyden pituutta. Yh-
del-le vuodel-le kentyneet avustuspiiiviit voivat muodostua eril-
lisistai jaksoista ja useamman vuoden yhteenlasketut avustus-
paiivait eiviit vEltt;imiitt;i koostu pen;ikkeiisil-td vuosil-ta.

Kuusi l-978, 20-21
Lahelma, Mannila l-981-, 7 9-81-

Sinfiel-d 1968, 35

L)

2)
3)
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Vuosien 1972-1976 aikana nekisteriaineiston tk-ryhm;i5n kuulu-
vil1e kertyl yhteensii 361 415 avustusPeivaiS e1i keskim5;irin
14B paiivSS kutakin avustusta saanutta kohden. Vastaavasti
ver:taifunyhmiiss;i o1i kaikkiaan 15 557 962 tyottomyysavustus-
paiiv5d eli l-39 p5ivti;i avustusta saanutta kohden.

Kokonaisuudessaan rekisteniaineiston tyottomyysavustusta saa-
neill-a avustuspdivien lukum;ieir;it vastaavat varsin hyvin ty6-
voimaministerion tilastoimia kaikkien tyottomyysavustusta
saaneiden avustusaikojen pituuksia. Esimerkiksi vuonna 1976

nakennusalalfa tyott6myysavustusta saaneet jakautuvat avus-
tusajan pituuden mukaan seuraavasti:

Avustuspeii-vien jakauma rakennusalalla
r-r4 15-30 31-60 6l--90 91-l-50 r51-200

koko nekis-
teriaineisto L7 f4 20 16 20 13

Tybvoimaminis-
tenion tilasto 2)- 15 21 16 19 9

v. 1976

vht.

100 eo

100 e,

Seuraavassa verrataan avustusajan kestoa tk-ryhmiissei ja ver-
tailunyhmrissai sek;i eni eleikeptilitosnyhmiss2i. Ventailua suo-
ni-tetaan sekE. vuosien 1972-L976 yhteenlaskettujen avustus-
p;ii-vien ettd vuosittaisten avustuspaivien penusteella.

2.2.7 TydttomyysavustusPiiivien lukumEdnd tyokyvyttomyys-
efaikkeen hakijoilla ja muulla vaiestdllei

Taulukossa 7 ve::rataan avustuspiiivien l-ukumiiiiriili vuosilta
1972-1976 n;iind vuosina avustusta saaneil-l-a ty6kyvytt6myys-
et;ikkeenhakijoilla ja muulla vtiestollii. Taulukossa esitet5iin
sek;i jakaumat etta avustuspaivien keskim5eind avustusta saa-
nutta kohden ik;ivakioituina lukuina. LEl-r"yhmtin naisista
ovat mukana vain 40-64-vuotiaat; muilta osin taulukko koskee
koko aineistoa eli 25-64-vuotiaita.
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Taulukko 7 Tyottomyysavustusp;iivien lukumti5nd vuosina
1972-7976 avustusta saaneill_a (ikrivakioituna)

1-50
Pal_vaa

o,
'o

5L-l_00
par-vaa

o,
'o

101-200
parvaa

9o

20l--
pa.r_vaa

9o

keskim.
paavr_a

9o

vht
9o

TEL

LEL

miehet
tk
vert.

naiset
tk
vert.

39
54

))
19

24
l7

15
l-0

100
100

107
81

JU
45

l- l+

l_B
22
18

tb
19

100
100

143
122

31
35

1B
19

19
2t

JL
al

100
100

166
l_4 5

10
10

l_4
ItrrJ

63
6l_

t_00
100

383
341

miehet
tk
vent.

naiset
(40-64 v. )

tk 14
vert. l-4

Vuosien 197 2-197 6 tyottomyysavustusp;iivien keskimri;in;iinen
lukumti;in5 on naisill-a suurempi kuin miehill-;i ja LEL-aloi1la
suunempi kuin TEL-ryhmEssri.

Tyokyvyttomyysel;ikkeen hakijoiden ja ventailuveiest6n er?o on
kuitenkin kaikissa samansuuntainen: avustuspeiivi;i on kenty-
nyt tk-ryhm;iein kuuluville enemm5n kuin muil1e avustusta saa-
neiI1e. rlakaumien erot ovat rEl-nyhm;issai varsin selviit: kon-
keintaan 50 p;iiveiei avustusta saaneita on tk-nyhmaissH vlihemmiin
ja pitk55n, y1i 100 paiivdH avustusta saaneita puolestaan
enemmdn kuin vertailuryhm;issei. Myds LEl-nyhmlin miehill_;i on
havaittavissa samansuuntainen, ioskin pienempi ero tk-nyhmein
ja vertailunyhmtin v;ilil-Iei. LEl-nyhmein 40-64-vuotiailla nai-
silla tk-nyhm;in ja ventailuryhmiin avustuspaivien jakaumat
sen sijaan ovat ltihes yhtenevtit.
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Pitkiiaikaistydttdmyyden nis],:in on todettu kasvavan i;in myo-

ta1). Iain vaikutusta tyottomyyden kestoon on tulkittu mm.

tyonantajien harjoittaman valintamenettelyn, tyonhakemisin-
tensiteetin ja tyovoimapol-iittisten toimenpiteiden Perus-
teel-ta 2 ) 

.

Myos t;imiin tutkimuksen aineistosta havaitaan, etta eniten
tyottomyysavustusPaiiviS on r'ranhimmilla avustusta saaneilla'
Seuraavasta taulukosta nekyy, ettii avustuspdivien l-ukumiiSr;it
ovat koko vertailuviiestossii ja tk-nyhmein LEl-aloilfa suunim-
mat 6O-64-vuotiailIa. TEL-alojen tyokyvyttomyyseltikkeen ha-
ki1oi1la sen sijaan konkeimmat avustusPaivien lukum;i;ireit
sijoittuvat edelliseen ikiiryhmii;in eli 50-59-vuotiaiIle. Tamti

johtunee osittain ty6tt6myyseliikeikanajasta: vanhimmassa ikai-
nyhmSssli pitk;i;in avustusta siaaneet ovat hakeneet tydttomyys-
ellikettii eiv;itka tyokyvyttomyyseliiketta ja sijoittuvat niiin
vertailuryhmdn lukuihin.

Taulukko B Vuosien lg72-L976 tyottdmyysavustuspliivien luku-
mriZir;i avustusta saanutta kohden

r l(d.

TEL-ryhma
miehet naiset

tk- vert. tk- vert.
nyhmd ryhmii nYhmei nYhmti

LEL-nyhm5
miehet

tk- vert.
ryhmei ryhmiiv.1977

25-29 v
30-39 v
40-49 v
50-59 v
60-64 v

yhteensH
ikrivak.

100

106
1l- 0

122
B5

109

107

t)1
L22
138
IB9
154

163
143

153
l-32
184
2),7

240

206
166

64

7Cl

85

105
1se EE

81

96

tt2
118
148
283 [s3
t22
l-22

104
125
159
190

3os Ees

154
145

1)

f I ei sis;il-lei ty6ttdmyyseleiketapauksia

2)

Kongeis, Nio 1980, 16; Lahelma, Mannila 1981, 45-46;
Sinfield 1968 ' 30-31
S;i.iski 19 BI, 7 5-80
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Joskin avustuspEivien lukum55reit ovat suurimmat vanhimmilla
henki1oi115, enot tk-ryhmein ja ventailuryhmiin vai1ill;i avus-
tuspiiivien miiSnissti ovat sel-keimm;it nuorimmissa iktinyhmissti.
Edellisestii taulukosta naikyy, ettii vertailunyhmiin avustuspai-
vien lukumeiiinii on 25-29-vuotiailla vain noin 65 pnosenttia,
kun taas 40-59-vuotiail-la se on 80-90 prosenttia tk-ryhmain
avustuspdivien m5alraistH .

Seur"aavassa kuviossa tankastell-aan yksityiskohtaisemmin nuo-
rimman ikiiryhmiin, 25-29-vuotiaiden ty6ttomyysavustusta saanei-
den avustuspaiivin jakaumaa. Kuviosta neikyy, ettd konkeintaan
50 p;iiv;iei avustusta saaneita on tk-nyhmHssd huomattavasti vti-
hemmain kuin ventailu::yhmdssd ja kaikkein pisimptiiin, y1i 200
p;iivri;i avustusta saaneita puolestaan enemmH.n. Yli 2 0 0 peiiv5ti
avustusta saaneita on tk-nyhmaissei yli kaksi kentaa ja TEL-
miehill;i jopa kolme kertaa niin paljon kuin ventailunymiissai.

Kuvio 14. Vuosien L97 2-197 6 tyottomyysavustuspliiviit
vuotiail-l-a avustusta saaneill-a

25 - 29-

0 2A 4tl 60 Bl:] 100 e.

f IiL, miehet
+L-r.,h-5tr\ i }rllrla

&tttttfr

&rttttfl

ttRtRt
;;;;;;:aia--aaa-aaaaaaMY . . .::::::::::::::::::::::rrxxxxxxx.' . .

verta i luryhmd

mr I ^ - i -, ^ +aLL, tldr>gL

tk-ryhm5

vert a i luryhmd

LEL, miehet
+L-h.'l-'-'.irr\ r ylf,'Lq

verta iluryhmd

101-200 p;iiv;i3

2Al- peiivi5Il.t'rrl,,.-TTJI
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Edell-ai on tarkasteltu LEL-a1oja yhtenii nyhmiin5. Tyottdmyys-
avustuskausien pituus vaihtel-ee kuitenkin ammattir"yhmittain.
Tyovoimaministenion tilastojen mukaan vuonna 1976 tydttomyys-
kassoilta avustusta saaneista o1i rakennustyon nyhm;issH 28

pnosenttia ja maa- ja metseitaloustyon ryhmeissii 45 pnosenttia
saanut avustusta y1i 90 p;iiv;iltei. Samansuuntaiset erot naiky-
vait oheisessa aineistossa kahden suunimman LEL-al-an miehill;i.

Taulukko 9 Vuos ien 197 2-19 7 6 avustuspdivien lukum;ieir:ii avus-
tusta saanutta kohden r.akennus- ja metsaialan
miehilf ai

tk-nyhmti
ik5vaki- ( ilman ikai-
oituna vakiointia)

vertailunyhmai
ikeivaki- ( ilman i-k;i-
oituna vakiointia)

rakennusala
metsdal-a

134
189

(143)
(190 )

16 t-

186

(18e )

(242 )

Avustusptiivien lukum5airS on mets5alalla suurempi kuin naken-
nusafalla, mutta nyhmien ik5nakenteet vakioiden ei metslial-a1-
1a o1e tk-ryhm;in ja ventailuryhm;in veiIi115 eroa avustuspeii-
vien lukumiiSrdssii henkil6;i kohden. A11e 40-vuotiailla tk-nyh-
miiiin kuuluvilla metsdalan mi.ehil1;i on kuitenkin enemm;in tyot-
tomyysavustusp;iiviei kuin vastaavalla nyhm;iIlii ventailuaineis-
tossa.

Rakennusal-a1la tk-ryhmein suunempi avustuspaivien mii;ir;i ndkyy
myos ik;ivakioituna. Kuten ylip;iainsei koko aineistossa, myos
rakennusalan miehillai tk-nyhmcin ja ventailuryhmiin ero avus-
tuspiiivien lukumeieirasse on erityisen suuri all-e 30-vuotiail1a.
T;imei k;iy ilmi seu::aavasta taulukosta, jossa esitet5lin ikeinyh-
mittein yl-i 200 peiiv;iai avustusta saaneiden osuudet rakennus-
alall-a.
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Taulukko f0. Yl-i 200 peiivaiei vuosina 1972-.-97 6 ty6tt6myys-
avustusta saaneiden osuus r.akennusalan miehill-ii
(eo )

ikti v. 197 7 tk-ryhm;i vertailunyhma
25-29 v.
30-39 v.
40-49 v.
50-59 v.
60-64 v.

yhteensd
ikHvakioituna

10

20
1(

36

37

31

14
18
25

3l-
s0 Ed
24

22

LJ ei siseil-I;i tyottdmyysel5ketapauksia

Tyottdmyyden kesto eri vuosina

Tyovoimatilaston yksiloilmoitusten mukaan yht;ijaksoisesti
v5hint;iein n. 27 viikkoa ty6ttomein;i olleita ol-i marraskuult.l)
ajoittuviin tietoihin perustuen 1970-luvun a1kupuolella 6-13
prosenttia kaikista tyottomistai tydnhakijoista ja vuosikym-
menen topulla noin 30 prosenttia. Seunaavalla sivul-la ol-e-
vasta kuviosta neikyy pitkaaikaistydttomyyden esiintyminen
vuosina tgl2-79762).

1) ^.....Pitk;iaikaistyottomyys on yleisintei touko- ja elokuussa
tehdyiss;i laskennoissa ja harvemmin esiintyvA5 marras- ja
helmikuun laskennoissa. Vuosittainen vaihtelu on kuiten-
kin samanl-ainen laskentap;iiv;istd niippumatta.

2) Vertaa myos ik;iryhmittainen kuvio 3 sivull-a 4
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Kuvio 15. Vrihintri5n 27 viikkoa yhtaijaksoisesti tyottom5nei
ol-leiden osuus tyottomistii tydnhakijoista vuosien
L972-1976 marraskuussa tyovoimatilaston yksild-
ilmoitusten mukaan

'o

15
I4
13
)-2
11
10

0
72 73 1) 75 76

'l'aman tutkrmuksen aineiston perusteella ei tankastel-la yhtti-
jaksoisen ty6tt6myyden kestoa, mutta kuten vieneisellai sivul-
la olevasta kuviosta 16 havaitaan, vuosittaisten ty6tt6myys-
avustuspaivien lukumliii::8t vaihtelevat lokseenkin samoin kuin
yhtaijaksoinen pitkriaikaistydttomyys. Kuvioissa verrataan
tk-ryhmlin ja ventailunyhmein avustuspaivien mHtinliei avustusta
saanutta kohden eri vuosina TEl-ryhmein miehilla ja naisill-a
sekH rakennusalan miehill;i. Kuvioiden pohjana olevat luvut
on esitetty liitetaulukossa 9.

Kuvioista havaitaan, ettri tk-::yhmiissa on myds vuosj-ttain tar-
kastel-l-en enemmdn ty6tt6myysavustusptiiviai avustusta saanutta
kohden kuin ventailunyhmE.ssii. TEl-a1oil1a suur"in eno tk-nyh-
miin ja vertailunyhmrin vtiliIlai on vuonna 1976; tyottomyyden
kasvaessa tk-nyhmeiiin kuul-uvien ty6tt6myysavustusta saaneiden
avustuspaivien lukumiiilrii on kasvanut nopeammin kuin muiden.
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Kuvio l-6 TyottOmyysavustuspriivien lukum;idn5 avustustanutta kohden vuosittain (ikdvakioituna) saa-

'['irL, rnielie t , ,' lr - i, ii r,,

pi iv ii
ll.l,. r..'r. set, 2s-64 v

1.',',i iv i ,i
9U 90

BU BO

70 70 ,
60 , 60

50 50

40 r+0

0 0

t2 t3 t4 75 76 72 73 t4 75 76

RAKENNUSALA, nriehet, 25-64 v

pdiv iJ
BO

70

60

50

40

0

a----< tk-ryhmd

, .ts-r---- verta i luryhmii

G
/l

t2 73 74 75 76
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2.2 2. Tyottdmyysavustuspeiivien lukumeitinai eni eleikep;iHtos-
nyhmis s;i

Jaksossa 2.1.2. todettiin enoja tyottdmyysavustuk-sen saannin
yleisyydessei eni e1;ikepei5tdsnyhmiss;i. TEL-aloil-J-a tydkyvyt-
tomyysel;ikehakemukseensa hylk;iyspeiiitoksen saaneill_a o1i taka-
naan useammin tyott6myyskausia kuin myontopai;itoksen saaneilla,
LEl-aloi11a tilanne o1i p;iinvastainen. Seunaavassa tarkas-
tellaan poikkeavatko avustusp;iivien lukum;i;irHt eni e15kep;iri-
tdsnyhmissei: ovatko hylk;iyspeiiitdksen saaneiden aikaisemmat
tyottomyysjaksot pitempiei vai lyhyempiii kuin mydntop;i;itdksen
saane iden .

Taulukko 1l- Vuosien 1972-197 6 avustuspEivien lukumiiErei avus-
tusta saanutta kohden eni eliikeprieit6snyhmissai
( ikeivakioituna )

eliikepiiiitos -
ryhmii

TEL-nyhmci
miehet naiset

LEL-ryhm;i
miehet

myontdryhmei
hylk;iysryhm;i

OR

1aa
1r+ 8

140
l_63

205

Edel-1;i olevasta taulukosta havaitaan, ettd. sek;i TEL- ettei
LEL-aJ-o j en miehil-lE avustuspriivien lukumliiinei avustusta saa-
nutta kohden on suurempi hylkaiysnyhmiissti kuin my6ntonyhmiiss;i.
TEL-aJ-ojen naisilla ero on pliinvastainen, mutta varsin pieni
eik5 tul-e kaikissa ikeiryhmissei lainkaan esiLl-e. Miehillti
enot naikyvdt myos ik;inyhmittaiin tarkastellen. Kuviossa 17
esitetiitin tydttomyysavustusta saaneiden TEl-ryhm;in miesten
avustuspEiivien jakauma kahdessa ikeinyhmiissii enikseen hylk;iys-
ja myontotapauksilla.
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Kuvio l-7. Vuosien 1972-1976 tyottomyysavustusptiivrit avustus-
ta saaneil-Ia TEl-nyhmein miehil-l;i eni el;ikepdeitds-
nyhmissti

r.) 20 40 60 BO 100 e"

)(-?o ,,

myonto

hy1 kdys

40-59 v.
myont o

hy 1k;iys

tII=r.l L0l-2 0 0 pdivS;i

201- p;iiv55

Hylkiiys-myontoryhmeiei ei edellii ole tarkasteltu rinnan muiden
eleikep55tosryhmien kanssa; onhan hylk;iys-mydntoryhmdssai vain
muutama kymmenen tyottomyysavustusta saanutta. Hylkeiys-
myontotapausten suunimman laki- ja sukupuolinyhmiin, TEL-a1o-
jen miesten tarkastelu viittaa kuitenkin siihen, ettti tEssei
e ld ke piiiito s nyhmei s s ri t yot t omyy savu s tu s ptiiv ien f ukumiiiinti a ina -
kin vanhemmilla henkiloil-lii on erityisen suuri:

Vuosien 197 2-L976 tyottomyysavustuspHivien
keskiarvo 40-59-vuotiailla TEL-ryhm;in mie-
hi1le

myontonyhmdssH
hylkeiys -myontoryhmds sei

hylkeiysnyhm;is sii

1U / parvaa
177 ||

135 rr

.Rtt *rrrg

a?aaag&t

mnaaaa*
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Avustusp;iivien meiein;it vuosittain

Edell-isessii 3aksossa tarkasteltiin tydttomyysavustusp;iivien
lukumeiS:riii ve::tail-uryhmdss;i 3a koko tk-nyhmeissd myds vuosit-
tain. Eni eliikep;i;itosnyhmiss;i taill-ainen vuosittainen tarkas-
telu j55 tapausten v;ihtilukuisuuden vuoksi varsin pinnallisek-
si. Voidaan kuitenkin todeta, ettei useimmissa tapauksissa
avustuspiiivi;i on eri vuosina hylk;iysnyhmiiss;i enemmdn kuin
mydntoryhrn;iss;i. Selvimmin t;im5 ntikyy rakennusalan miehi1lE,
joiden vuosittaiset avustuspaiivien keskimaieirH.t avustusta saa-
nutta kohden on esitetty kuviossa 18.

Kuvio 18. Tyottomyysavustuspiiivien lukumEzir5t avustusta saa-nutta kohden vuosittain rakennusalan miehilfei eni
eleikepeieitosnyhmiss;i ( ik;ivakioituna )

avu stu s -
p;i iv i;1
90

BO a ,

'\ ,/10

60

v
50

40

0

72 t3 74 75 76

hylkdysryhmei

myontoryhm;ir-
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EdeJ.lei esitetyn ty6tt6nyysavustusp8ivien tarkastelun perus-
tee1la voidaan siis todeta, ett6 TEl.-al-oil-1a ty6tt6myys ndyt-
tiiii selvtisti korostuvan tydkyvytt6myyseldkehakemukseensa hyl-
kriyspaidtdksen saaneiden ty6histoniassa : hylkdysnyhmiissti ty6t-
tdmiinti on ollut useampi henkil6, ja ty6tt6myys on olIut pit-
k;iaikaisempaa kuin myontdnyhmdssii. My6s LEL-aloi1Ia ty6tto-
myys on hylkeiysr:yhmdssii ollut pittaaitaisempaa, mutta tydt-
tomeinei olfeita on huomattavasti vtihemmiin kuin my6nt6::yhmiissii.
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2. 3. TIIV]STEL},l4 REKISTERIA]NEISTON TULOKSISTA

Rekisteniaj.nej.ston avulla tar:kastel-tiin vuosina 1977 ja 1978
tyokyvyttomyyseliikettai hakeneiden ja toisaalta ventailuryh-
rn;in eli ei elEkettii hakeneiden tydttomlgysavustustietoja vuo-
silta L972-1976.

Tankastelun perusteell-a voidaan todeta, ett;i tyokyvyttdmyys-
el5kkeen hakijoiden tyohistor:iassa tyottomyysavustuskaudet
ovat yleisempiii kuin ve::tail-uviiest6lla, ja samalla myos tyot-
tomyysavustusptiivien mliiinai avustusta sa.anutta kohden on tk-
ryhmaissei suurempi kuin vertailuryhmiissii.

Tyottdmyysavustuskausien yleisyyden sutrteen TEL-nyhm;issd enot
tyokyvyttomyyseliikkeen hakijoiden ja ver:taifuvtieston v51ill;i
ovat suurimmat nuorimmassa iklnyhmiiss5. Lisdksi enityisesti
25-29-vuotiailla TEl,-miehill-ei on havaittavissa, ett5 tk-nyh-
m;in ja ventailunyhmrin eno tyottomyysavustusta saaneiden mdE-
reissii on suunin huonon tyollisyystilanteen vallitessa. Sa-
moin koko TEl-nyhmein osalta voidaan todeta, ettii tydttomyyden
1 istitintyes sd. ty6ttomyysavustusp5ivien lukumeiiir"d on tyokyvyttd-
myyseltikkeen hakijoilla kasvanut nopeanmin kuin ventail-uviies-
to11a: erot pdivien lukum5dnissH avustusta saanutta kohden
ovat suul"immat vuonna 1976.

Tk-nyhm;in sis.il-l-;i on sekd tyottdmyysavustusta saaneiden meid-
rissei etta avustuspeiivien lukumaieinissti eroja eni efdkep;ieitos-
nyhmien v;ilil-1ei. TEL-r"yhmiiss;i aIle 30-vuotiaita lukuun otta-
matta tyottdmyysavustusta saaneita on veihiten heti myont6-
paiiitoksen saaneiden ryhmiissH ja selviisti enemmdn hylk;iyspciS-
t6ksen saaneilla ja niilki, jotka ovat aluksi saaneet hylkHys-
p;i3.t6ksen, mutta myohenmin mydnn6n. TEL-miehill;i viimeksi
mainitussa nyhmiissii - ensin hylkriys sitten myontd - on kaik-
kein eniten ty6ttomyysavustusta saaneita.
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LEL-atoil1a els.kepei5t6sryhmien enot ovat ty6ttomyysavustusta
saaneiden m;iiirissd paiinvastaiset kuin TEl-ryhmeiss5. LEL-

ryhmiin heti mydntdpti;itoksen saaneista on useampi kuin hylk;iys-
tapauksista saanut tydttdmyysavustusta vuosina ),972-1-976.
Hylkeiysnyhmiissei avustusta saaneiden osuus on jopa pienempi-
kuin vertailuv;iestossii.

Sekei TEL ettei LEl-ryhm;issii hylk;iysp;iiitoksen saaneil-la on
enemmHn tyottomyysavustusP;iiviei avustusta saanutta kohden
kuin myontopti;itdksen saaneil-Ia. My6s myont6nyhmeissd avustus-
piiivien lukumei5rd on kuitenkin suurempi kuin ventailuviies-
t01Ia.
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3. HAASTATTELUAINEISTOON PERUSTUVAT TULOKSET

Rekisteritietojen perusteella voitiin tarkastella ainoastaan
tyottomyyskassa-avustuksen piiriin kuuluvaa tyott6myyttH.
Haastattel-utiedot sen sijaan antavat mahdollisuuden ta::kas-
telLa ty6ttomyyttii kokonaisemmin - se}:d tyott6myysturvan pii-
r:iin kuuluvaa ettd sen u1kopuolel1e jiiaiv5ri.

Haastattelu i s sa'uyokyvyttdmyyseliikettei hakeneilta henkiloiltd
kysyttiin tyottdmyyden vuoksi tapahtunutta tydeleimeist5 poissa-
oloa neljdl-tri el-;ikkeen hakemista edeltiineeltii vuodelta yhteen-
s;i ja erikseen viimeiseltei vuodel-ta ennen eleikkeen hakemista.
Lis;iksi tiedusteltiin pitkiE, v5hintdtin vuoden kesteneite
tydttomyysjaksoja aina vuodesta 1960 leihtien. Koska haasta-
teLl-ut olivat saaneet tyokyvyttomyysel;ikepiiiitoksen vuosina
1974-1976 (ks. jakso 1.2.2.), elrikkeen hakemista edeltEnyt
vuosi sijoittuu ajal1e 1973-1975 ja neljii eliikkeen hakemista
edeltiinytt;i vuotta jaksoJ-1e 1970-1975. Eri ajanjaksoina ty6t-
tomiin;i olleiden haastateltujen mei;ireit niikyviit taulukossa L2,
Tlissii luvussa esitetyt tulokset perustuvat ptitiosin el5kkeen
hakemista edel-teineiden neljlin vuoden tyottomyystietoihin.

Taulukko 12. Tyottdmrin;i olleiden osuus palkansaajina toimi-
neista tydkyvyttomyyseliikkeen hakijoista

miehet
%

naiset
9o

viimeisen eldkkeen hakemista edeltiineen
vuoden aikana tydttomtinei olleita
neljlin el5kkeen hakemista edelttineen
vuoden aikana tydttomiinai olleita
vuoden 19 6 0 j tilkeen viihintei;in vuoden
tyottdm;in;i olLeita

11

24 15

9

76
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Ohe i s e s sa tyott 6myys tarkas tel-us sa haastattel-uainei sto sta
k;isitel-l-;ttin vain palkansaaj ina toimineita tydkyvyttdmyys-
el;ikkeen hakijoital maatalousyrittajtit ja muut ynitteijait on
palkansaajista poikkeavan ty6llisyystilanteensa vuoksi jd-
tetty tarkastel-un uIkopuo1elle. Koska aineisto n;iin oll-en
j;id suhteellisen pieneksi - palkansaajina toimineita haasta-
teltuja on l-558 - ei jakoa eni el,iikeprititOsryhmiin ole varsi-
naisessa analyysissa suoritettu. Jonkinlaisen ventailukohdan
saamiseksi- edellti nekisteniaineistosta esitettyihin elakepeid-
tdsryhmitteiisiin ]ukuihin esitet;iein seuraavassa tau]ukossa
kuitenkin haastatteluaineiston tyottom;ind. ol-l-eiden osuudet
mydnt6- ja hylkeiyspeiEt6ksen saaneilla. Taulukossa ei oLe
ikdjakoa, koska hylkalysryhmtin koko eni ik;il_uokissa on hyvin
pieni.

Taulukko l- 3 . Eliikkeen hakemista edelt5.neiden neljtin vuodenaikana tyott6m6.nd olleiden haastateftuien osuuseLH.kenatkaisunyhmittriin ( e, )

myont6-
p;ieitos

hylkriys-
priHtos

yhteensd

TEL

miehet
naiset

LEL
miehet 41 (13 ) 39

( ) ryhmein koko painottamattomilla l_uvuil_la laskien ( 20

Taulukosta 13 voidaan todeta, ettii haastattel-uaineisto antaa
ty6ttdmyyden ja eltikeratkaisun suhteesta saman kuvan kuin
a iemmin nekisten iaineiston ty6ttdnyyskas sa-avustust iedo i sta
voitiin havaj.ta. TEl-ryhmrissei hylktiyspriiitoksen saaneet ovat
usearnmin kuin mydntdprititoksen saaneet ol-l-eet ty6tt6mana. ennen
tydkyvyttdnyyseleikkeen hakemista, sen sijaan LEl-nyhmtissH ai-
nakin miehj-l-}ti til-anne on priinvastainen. (LEl-ryhmrin naisten
lukumtiiin5 haastatteluaineistossa on liian pieni enikseen tar"-
kastel-tvaksi. )

l_0

10
16
12

11
11
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Seunaavassa haastattefuaineiston tyott6myystarkastelussa ty6-
kyvyttomyyseleikehakemukseensa hylk;iys- tai myontopeieitoksen
saaneita ei siis kuitenkaan o1e erotel-tu. Haastatteluaineis-
ton analysointi on siten niihttivii l-tihinn5 eliikkeelle hakeutu-
miseen johtaneen tilanteen tankasteluna.

Haastattelutietoja analysoivan luvun nakenne on lyhyesti
seuraava. Jaksossa 3.1. tankastel-laan tyottomyyden esiinty-
mistii tyokyvyttomyyseliikkeen hakijoiden tyohistoriassa ensin
erikseen joidenkin taustatekijoiden suhteen (ika, ammatti,
koulutus, siviilisiiity) ja sen jiilkeen yhteenvedonomaisesti
AlD-analyysin avulla. Terveydentifamuuttujien ja tyottdmyy-
den suhdetta tankastel-laan jaksossa 3.2. ja lopuksi, 3aksossa
3.3. selvitet5Sn tyottomyyden keston vaihtelua eri elaikkeen-
haki j aryhmis s;i.
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3.]-. TYOTToMYYS ERI ELAKKEENHAKIJARYHMISSA

Johdantol-uvussa tuotii_n esille joitakin tydttomien joukon
rakenteellisia piinteit;i: tydttdmyysaste on konkein nakennus-
ja metsiityossii, Itti- ja Pohjois-Suomen al_ueella ja 1is;iksi
alle 25-vuotiailla. Tdss.i luvussa tarkastel_l-aan tE.l1aisia
nakenteellisia piirteit;i tyottom5nei o1l_eil_Ia tyokyvyttdmyys-
eliikkeen hakijoilla.

Kaikki seuraavassa tankasteltavat muuttujat, ika, ammatti,
koulutus, siviilisrieity ja alue ovat tekijoita, joiden suh-
teen sekE ty6ttdmrit ettri tyokyvyttom;it poikkeavat tydllisestei
veiestost;i. f5n suhteen tyottomyys ja tyokyvyttomyys painot-
tuvat eni nyhmiin - tyottdmyys kaikkein nuorimpiin, ty6kyvyt-
tomyys vanhimpiin - sen sijaan al-ueen, ammatin ja koututuksen
suhteen tyottdmyys ja tyokyvyttomyys kasautuvat samoihin
nyhmiin. Seuraavassa tarkasteflaan miten tyottomyyden esiin-
tyminen haastateltujen tydhistoniassa vaihtelee neiiden taus-
tatekijoiden suhteen - selvitetdtin minkHl_aisissa tyOkyvytto-
myyselaikkeen hakijanyhmiss;i tydttomyys on o11ut yleisint;i.

3.1. 1. Tydkyvyttomyysel;ikkeen hakijoiden ty6tt6myys ikH-,
ammatti-, koulutus- ja siviilis;iatyryhmittain

rka

Koko v;ieston osalta tyottomyysaste on korkein kaikkein nuonim-
missa ikd.nyhmissri, alhaisimmillaan se on 30-34-vuotiailla ja
kohoaa j;i11een vanhempiin iktinyhmiin siir:ryttiiessii (ks. jakso
1.1.1. ).
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Nuonten korkea tydtt6myysaste nSkyy myds oheisessa haastatte-
luainei-stossa: 25-29-vuotiaistal) o, .t.*rntin kuin vanhemmista
ik;iryhmistii oll-ut ty6ttomdnd eltikkeen hakemista edelteineiden
nelj;in vuoden aikana. TEL-ryhmiin miehillli myos seutlaavassa
ikiinyhm;issii eli 30-39-vuotiaissa on keskim;iain;iist;i enemmdn

tyottomiinai ol1eita. Sen sijaan 40 vuotta t;iytteineill-a TEL-
ryhmiin miehill;i tyottomiinii oll-eiden osuus on huomattavasti
alhaisempi. LEL-miehil1a ja TEL-naisilla ikainyhmitt;iiset er:ot
tyottdmyyden suhteen ovat 30 vuotta teiytt;inei11ii vansin pienet.

Taul-ukko 14 Tyottomdnii olleiden
ikeiryhmitt;iin ( eo )

2) h"ast"teltujen osuus

ik;i v. L977 miehet
TEL LEL

naiset
TEL

25-29 v
30-39 v
40-49 v
50-59 v
60-64 v

19
24
t2
11

6

44
40
39

41

36

2A

l-4
L2

I
L2

Kun taulukon 14 lukuja vennataan aiemmin rekisteriaineistosta
esitettyihin vuosina 197 2-1976 tyottdmyysavustusta saaneiden
iktinyhmittdisiin osuuksiin (taulukko 3 sivulla 34), havaitaan
joitakin enoja. Enityisesti nuorimmissa ikdryhmissti nekiste-
niaineiston tyottomyysavustusta saaneiden osuudet ovat pie-
nempiti kuin haastattel-uaineiston tydttdmyytt8 osoittavat Iu-
vut. Tiim;i on varsin tuonnol]ista, jHiv;ithein juuni nuonimmat
tyflttomait muita useammin kassa-avustuksen piirin ulkopuolelle
(ks . j akso 1. 1. 2 . ) , eiveitkii siten niiy nekisteniaineiston
avustusta saaneissa, mutta sisaltyvdt sen sijaan haastattefu-
aineiston tyottomiin.
r) Haastatel-tujen ikii on ilmoitettu vuoden 1977 mukaan.

25-29-vuotiaat olivat siis tydttomyyden tankasteluajan-
kohtana, neljainii eliikkeen hakemista edel-tiineend vuotena,
piiiiasiassa a1l-e 25-vuotiaita.,\'/ Tassa, kuten muissakin tlimiin luvun taulukoissa tydttdm6nd
ol-Ieilla tankoitetaan eltikkeen hakemista edeltEneiden
nel-jHn vuoden aikana tyott6mainai oll-eita.
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Ammatti

1)Ammattiryhmitttiiset enot ty6tt6m5nei olleiden tydkyvytt6myys-
el-eikettti hakenej-den m5drissd ntskyvtst seuraavasta taulukosta.
Enot ovat samansuuntaisia kuin koko tyovoiman tydttdmyysas-
teen ammattiryhmittriinen vaihtelu (ks. s. 4-5).

Taulukko 15. Tyottdmrinai olleiden haastateltujen osuus ammat-
ti::yhmittaiin ( e" )

sukupuoli ja ammattiryhmii -39 v. 40-64 v

Miehet
teknillinen ja hallinnollinen tyo
myynti- ja palvetuty6
kulj etustyo
r"akennustyo
metal,li- ja koneteollinen ty6
puu- ja paperiteollinen tyd
muu teol-linen ty6
valrasto- ja kuonmaustyd
metsdtyd
kaikki ammattiryhm5t

Naiset
haLlinn. tyo, terv.huolto, toimistotyo
myynti- ja palvelutyo
siivoustyo
rakennus- ja aputyd
tekstii-1iteol1inen tyo
muu teollinen tyo
kaikki ammattiryhmiit

20

22
(21)
43
26

22

18
24
37

28

7

6

27

)2
t7
11

8

I
29

23

16

10
16

(21)
)_2

8

t_5

l2
11
1t_

53

I
14
15

( ) ryhmHn koko painottamattomilla luvuilla laskien ( 20

1) A**"tilla tankoitetaan t5ssti eleikkeen hakemista edel-tii-
nytta ammattia. Ammatit on luokiteltu Til-astokeskuksen
ammattiluokitusta kiiytteien. (Ks. Ty6kyvytt6mait l-970-
luvul-l-a, osarapontti II: Koulutus ja ammattitausta. )
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Rakennustydn ryhm6.ssE on sekd miehillti ett5 naisilla suhteel-
l-isesti eniten tyott6mHn5. oll-eita. Kummankin ikairyhmdn naken-
nustyotii tehneistH niehistd on y1i 40 prosenttia ja 40 vuotta
ttiyttaineistii naisista y1i 50 prosenttia o1l-ut tydttdmdnd
el-dkkeen hakemista edeltiineiden ne1j5.n vuoden aikana. Mie-
hilla toinen korkean ty6ttdmyyden arunattiryhmd on metsEtyd
ja 40 vuotta tdyttrineillai 1is;iksi kuljetustyo ja jossain mdei-
rin my6s metalliteollinen tyo.

Tyottdmyyden liittymistei anrnatilliseen liikkuvuuteen tankas-
tellaan a1la olevassa taulukossa l-6.

Taul-ukko 16. TyottdmdnE ol-leiden haastateltujen osuus ammat-
tialan vaihtojen mukaan (%)

ty6historiassa esiintyvien
ammattial-an vaihto j en
lukumiidnei

TEL
-3 9 4 0-64

LEL

-3 9 4 0-64

naiset
TEL

-3 I 40-64

miehet

ei ammattialan vaihtoja
L alan vaihto
2 tai useampia vaihtoja

10
18
28

3B

33

49

42
46
AE

I
13

9

B

9

10

7

l2
2)

Al-l-e 40-vuotiaissa eniten ty6ttomeinii olleita on viihintii5.n
kahdesti ammattial-aa vaihtaneiden nyhmii""al). Enityisesti
TEl,-a1oilla tyottom6.nei olleiden osuus nousee tasaisesti am-
matin vaihtojen lukumtiiintin myotii. Sen sijaan 40 vuotta tiiyt-
taineillii ei ofe samal-l-a tavoin havaittavissa ammatin vaihto-
jen useuden ja tyottomyyden viilistd yhteyttei.

1) foi ammattial-oiksi on luokiteltu Tilastokeskuksen luoki-
tuksen 2-numerotason mukaan toisistaan poikkeavat ammatit.
Esimerkiksi valmisvaateteollisuuden ompelijat ja vrinjddmon
tyontekijH.t kuuluvat eri nyhmiin, samoin puusepiit, maala-
nit ja muuranit. Samaan ammattiryhm;iein on puolestaan 1uo-
kitel-tu mm. ohutlevysepat, putkity6ntekijiit ja hitsaajat
sek;i toisaalta mm. einestyontekij<it ja leipomotydntekijait.
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Koul-utus

Erais 1970-luvun ty6ttomyyden uusista piinteistai on oll_ut
tyottomyyden laajentuminen myds enemmEn kouLutusta saaneiden
keskuuteen. Korkeimrnillaan tydttomyysaste kuitenkin edelleen
on v5hemmein koulutettujen keskuudessa. Esimenkiksi vuoden
1978 tammikuussa tyottdmyysaste ofi korkean asteen koul_utuk-
sen saaneilla 2r6 % keskiasteen koulutuksen saaneilla Br8 eo

ja konkeintaan perusasteen koulutuksen saaneilla gr8 eol).
Seunaavassa tarkastellaan tyott6myyden esiintymistei eni kou-
lutusast enyhmis sH tyokyvyttomyy se 15kke en haki j oi1 1a .

Taufukko 17. Tyottom;in;i olleiden haastateltujen osuus peuus-
koulutuksen mukaan, TEl-tydsuhteissa olleet (e")

penuskoulutus miehet
-39 40-64

narset
-39 40-64

konkeintaan kansakoulu
keskikoulu tai yo-tutkinto

2t
t7

13

19

I
7

9

22

Edell-ri olevassa taulukossa on vertailtu vain TEL-nyhmH.n luku-
ja, koska LEL-aIoilIa pohjakoulutus on I;ihes kaikilla sama:
korkeintaan kansakoulu. Taul-ukosta havaitaan, ett5 naisista,
etenkin 40 vuotta teiytteineistE, enemmtin penuskoul_utusta saa-
neet ovat useammin oll-eet tyottomeinei. Miehillti erot ovat
pdinvastaisia joskin vansin pieniei.

Jatkokoul-utuksen suhteen ty6ttdmyys naiyttei;i liittyvrin veihtii-
seen tai olemattomaan koulutukseen. Seur.aavalla sivulla ol_e-
vasta taulukosta 18 ndkyy, etta enityisesti LEL-aIoilla er:ot
ovat suunet: all-e 40-vuotiaj-sta miehistei puolet konkeintaan
kolmen kuukauden anmattikurssin suorittaneista on olLut tyot-
tomtinri, kun taas enemmrin jatkokoulutusta saaneista vain noin
20 eo. Poikkeuksena ovat kuitenkin all-e 40-vuotiaat TEl-ryhmdn

1) Ty6voimatiedustel-un koul-utus- ja ammattinakennetilasto 1978
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miehet: ammattikoulun kdyneet ovat muita useammin o1Ieet
tyOttomin;i.

Taulukko 18 Ty6ttdrnainH. ol-leiden haastateltujen osuus eri
j atkokoulutusryhmis sii ( e, )

j atkokoulutus TEL

-39 40-64
LEL

-39 40-64

miehet naiset
TEL

-39 40-64

konkeintaan 3 kk:n
ammattikurssi
y1i 3 kk:n arnmatti-
kunssi, ammattikoulu,
opisto tms.

L7 10 51 4] 19 I

,)E
7 2t 25 10 13

Tilastokeskuksen vuosittain suonittaman ty6voimatutkimuksen
tietojen penusteel}a on mahdoll-ista verrata yleissivistd.vain
kouLutuksen tasoa kaikil-l-a tydttomillai ja toisaalta tiim;in
tutkimuksen tyottdmeinti oll-eilla el-tikkeen hakijoilla. Taulu-
kossa 19 esitetiiiin koul-utusjakauma kaikilla 2 5-64-vuotiail-l-a
syksyllA 1977 tydttdmdnd olleil-la henkil6ill-tif) sekts palkan-
saajina toimineilla tyokyvyttomyyseliikkeen hakijoilla neljein
el5kkeen hakemista edeltcineen vuoden tydttdmyystietojen mu-

kaan jaoteltuna. Ikeijakaumien erojen vuoksi l-uvut on vaki-
oitu tydttomien ikdjakauman mukaisesti.

Taul-ukosta 19 kdy i1mi, ettti tankastelluista kolmesta ryh-
meist6. tydtt6m&nii olleet tyokyvyttomyyseldkkeen hakijat ovat
vcihiten yleissivisttivrid koufutusta saaneita. Heidein koulu-
tustasonsa on hieman alhaisempi kuin ei tydttdm;inii o11eilIa
eliikkeen hakijoilla ja selv;isti al-haisempi kuin kaikilla
syksyn 1977 tydtt6mill-ti.

t) Ti.dot perustuvat tydvoimatutkimuksen 1977 taulukkoon 27.
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Taulukko l- 9 . Ty6ttdmien ja tyokyvytt6myyseLeikkeen hakijoiden
koulutustietojen ventaiLu (25-64-vuotiaat),
ikaivakioitu)

koulutus
tydtt6mrit
ty6voima-
tutk. pe-
nusteell-a

%

palkansaaj ina toimineet
tk-eltskkeen hakijat

ty6tt. ei ty6tt.
olleet o11eet

%%
konkeintaan kansakoulu
keskikoul-u tai penusk.
yo-tutkinto
yhteens;i

82
t2

6

100

92

6

2

100

89
a

3

r00

Siviilisti;ity

Tyokyvytt6myyseliikel;iisten tai eltikettai hakeneiden joukossa
on aikaisernmassa yhteydess;i todettu olevan tavall-ista enemmd.n

enonneita etenkin nuonemmissa ikeinyhmissii. Lis;iksi tyokyvyt-
tomyyseliikettd hakeneet miehet ovat ammatissa toimivaan vties-
toon ven::attuna tavallista usearnmin naimatto*irl). Myos
tyottomill-ei konostuvat ndmii samat siviilis;i5tynyhrnrit. Tyo-
voimatutkimuksen mukaan syksyll;i 1977 oli koko tydvoimasta
35 pnosenttia siviilistiridyltdEn naimattomia, enonneita tai
1eski5, kun taas tyottomist;i neiihin siviilisd;ityryhmiin kuu-
1ui 64 pnosenttia2 ) . Samoin helsinkilSisi;i pitk;iaikaistydt-
tomiai koskevassa tutkimuksessa havaittiin enonneiden ja nai-
mattomien osuus enittdin suureksi: 77 pnosenttia tutkituista
henkil-oist;i sijoittui n;iihin siviilisii6.tyryhmii.,3 ) .

1) Tydkyvyttomeit 1970-1uvu11a, osaraportti fII : Perhesuhteetja asuminen
Tydvoimatutkimus l.977, taulukko 26

Lahel-ma, Mannila 1981, 46-47

2)
3)
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Seunaavassa taulukossa tarkastellaan tydttdmyyden vaihtelua
eri siviiliseidtynyhmissH tyokyvytt6myyseleikkeen hakijoilla.

Taul-ukko 2 0. Tyottomein;i olteiden haastateltujen osuus sivii-
1i s eiaitynyhmitt ain

s iviil isei;ity miehet
-39 40-64

naiset
-39 40-64

na]-m]-s]-ssa
enonnut tai as.erossa
naimaton
1e ski

20
aa

.L

)L

29

2B

(l-2)

14
(17 )

l-6

14
19

4

19

( ) nyhmein koko painottamattomilla fuvuiLla laskien <20

Taulukosta n;ikyy, ett;i miehill;i ja etenkin all-e 40-vuotiailla
on eronneiden ja naimattomien joukossa enemmdn ty6ttomiinii o1-
l-eita kuin naimisissa ol-evien ryhmiiss;i. Naisilfa erot eivtit
o1e yhtii selviii: vanhemmassa ik;iryhmdss;i enonneiden ja 1es-
kien joukossa on jonkun verran enemmdn tyottomiinti o1l-eita
kuin naimisissa olevien nyhmdss;i, mutta selv;isti viihiten
tyottomdnii ol-leita on naimattomien ryhmdssti.

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myos Raimo Sal-okankaan tut-
kimuksessa, jossa selvitettiin vuonna 1978 miefentenveystoi-
mistoihin ja entiisiin muihin hoitopisteisiin hakeutuneiden
asiakkaiden tydtaustaa ja sosiaalista til-annetta. Salokan-
kaan aineistossa psykiatniseen hoitoon hakeutuneiden tyotto-
meinii ol-o o1i r"iippuvainen siviilisaieidystri siten, ettti yksi-
n5isten, varsinkin naimattomien ja eronneiden tyottomyysaste
oli sel-vaisti suurempi kuin naimisissa olevil-la. T;issEkin
aineistossa kuitenkin poikkeuksen muodostivat naimattomat
naiset, joil1a tydttomien osuus o1i pienempi kuin naimisissa
. .._ 1)o _Lev 1_L _La

L) Salokangas 1980, 225
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Tyottonyyden siviilisdeitynyhmitt;iisia eroja on tulkittu mm.

tyonhakemisen intensiteetin vaihtefulla naimisissa olevien
ja toisaalta penheettomien vrili]l-rit). Tyottomyyden, siviili-
saieidyn ja tenveydentilan suhteita on puolestaan endissti aikai-
s emmi s sa tutkimuks i s sa pyn itty s el itt5miitin el-iimiint il-anteen
muutosten ja sosiaal-isen tuen menkityksen avu11a. Ensinntikin
on esitetty, ettei el;imiintilanteen muutokset, kuten esimenkiksi
juuni tyott6mriksi jdriminen, avioeno tai puolison kuolema, ja
e::ityisesti niiden kasautuminen aiheuttaisivat tenveydelli-,\siri haittoja''. Toisaalta on todettu, etta sosiaalinen tuki
mm, perheen taholta lieventdii tyottomyyden aiheuttamaa psyko-
sosiaal-ista painetta; sosiaalisen tuen puuttuessa tyott6myys
on tavanomaista merkittaviimpi tenveydellinen ,hk"3 ) .

1)
2)
3)

Seieiski 1981, 81-B 2

Ks. esim. Fenwick, Bannesi 1981; Linden l-970

Ks. esim. Cobb 1974; Gore 1978; LaRocco, House, Fnench 1980
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3.L.2. AID-nyhm;it

Yhteenvetona edellei esitetyista ty6ttomyys-tyokyvyttomyysket-
juun liittyvist;i taustatekijdistei ja samalla pohlana seuraa-
van luvun tyottomyys-terveys tankastelul1e kuvataan tyotto-
myyden esiintymiste tydkyvyttomyysel-likkeen hakijoiden tyo-
historiassa viel;i AID-analyysin avu11a.

AlD-analyysi on monimuuttujamenetelmd, joka soveltuu aineis-
ton kuvailuun tai yhdysvaikutusten analysointiin. Analyysissa
on yksi selitetttivH. muuttuja ja yksi tai useampia selittavia
muuttujia. Analyysi etenee siten, etta aineisto jaetaan se-
Iittavien muuttujien avull-a askel askeleelta kahtia siten,
ett;i kussakin jaossa muodostuvat kaksi nyhm;i;i poikkeavat toi-
sistaan selitettaivdn muuttujan suhteen mahdoflisirnman paljon.
(Ks. liite 2. )

Oheisen AlD-analyysin tankoituksena on siis ennen kaikkea nyh-
mitella aineisto terveysmuuttujien tarkastel-ua varten tydtto-
myyden suhteen toisistaan poikkeaviin nyhmiin. Sel-itettdviinri
muuttujana analyysissa on el5kkeen hakemista edelt5vien neljtin
vuoden aikana esiintynyt tyottomyys. Selittevin5 muuttujina
ovat mukana edell-isessa jaksossa tarkastellut taustatekijait:
ikti, ammattiryhmri, penuskoufutus, ammattikoulutus ja siviili-
seiiity sekai lisaiksi asuinalue. Selitt;ivien muuttujien 1uo-
kittelu sekii analyysissa kaytetyt kniteerit on esitetty liit-
teessd 3.

Koska tydttomyyden esiintymisessE ja lisSksi mm. amrnattiryh-
mittelyssri on miesten ja naisten vaiIillH melko suuria eroja,
suoritettiin analyysi enikseen kummallekin nyhmrille.

Analyysin tulokset esiteteiEn AfD-puun muodossa kuvioissa 19
ja 20. Kuvioista ntikyy analyvsissa muodostuneet tydttomyyden
suhteen toisistaan poikkeavat ryhmiit. Kunkin ryhm5n kohdal-te
on merkitty ryhmiin jainjestysnumero (ruudun vasenmassa yliikul-
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massa), nyhmaan siseiltyvEt jakajana toirnineen muuttujan tuo-
kat sekE elEkkeen hakemista edelteineiden neljrin vuoden aikana
tyottOntin;i olleiden osuus ko. ryhm5ssd (tydtt.=...), Ryhrnien
kokoa ei ol-e merkitty n;ikyviin, koska AlD-analyysissa, kuten
haastatteluaineiston analysoinnissa ylipHritri;in, on kdytetty
painotettuja lukuja. Kaikkien analyysiin siseiltyvien tapaus-
ten painottamaton lukum;i;inii n5kyy kuitenkin analyysin ensim-
mtiisen nyhmiin kohdal-la, ja analyysissa edellytettiin, ettei
kussakin muodostuvassa ryhm5ssii on viihintd.dn 30 tapausta pai-
nottamattomilla luvui11a laskien. Ryhmeikohtaisten tietojen
lis;iksi kuvioihin on merkitty kunkin jaon selitysosuus.
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Kuvio 19. AID-puu: tyott6mtinii olleiden osuus eri nyhmissii'
Palkinsaaj ina toimineet ty6kyvytt6myyseleikettii
hakeneet naiset

,st
1,3 g

0,8 S

r9

jaon selltysosuus
: 9,4 t

t

8. Hallinto
terv.-r paLvelu-,
sllvous- ja
tekst Iiliteoll.
tv6
ty6tt. : 5 t

12. Naini-
sissa

ty6tt. : ? t
g. Etelg-

suoni

ty6tt. = I t

9. ToinistotyS,
teo]].ty6 (paitsi
tekstiiliteoll. )

tydtt. : L5 t 13. Eronnut,
lcski, nai-
EtOD

ty6tt.: 2? t

2. Hal,linto,
t.rv.-, toiEis-
to-, myynti-,
palvelu-, sii-
vous- ia teoLl.
ty6
ty6tt. : I1 t 5. Keski- ja

Pohjois-Suomi

ty6tt. = 15 t
6. Toimlsto-,
nyynti- ja teoll
ty6

ty6tt. : 9 g
I. PaLkans.a-
jina toimineet
tk-elakkeen
hakijat

N:670
ty6tt. : l5 t

?. H,al.liDto,
terv.-, palvclu-
ja elivousty6

ty6tt. = 20 t
:3{l

10. EteLll-
SuoDl

ja aputy6
3. Rakcnnua-

ty6tt. = q7 t
U. Keski-
Suohi, Itg- j.
Pohjois-Suoml
ty6tt. = 61 t
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Naisten AlD-analyysin selitysosuus on 14r8 pnosenttia. Ana-
lyysin avufla saatu kuva tydttOmyyden kytkeytymisestE eni
taustatekijoihin on varsin seIke5. Parhaiten jaottel-evana
tekij;in;i analyysissa on arunattinyhmeil nakennus- ja aputoissli
tyoskennel-l-eistd tyokyvyttomyyseleikkeen hakijoista 47 prosent-
tia on o1lut tyottomtinE., sen sijaan muista ammattinyhmistli
vain 1f prosenttia. N6.in muodostuneista ryhmist;i kumpikin
jakautuu alueen mukaan; Etel-H-Suomessa asuvista hanvemmat
ovat olIeet tydttomind kuin muualla Suomessa asuvi-sta.

Korkein tyottomiin;i ol-l-eiden osuus, 61 pnosenttia, onkin Keski-
Suomen sek;i Itii- 3a Pohjois-suomen alueen nakennustyotei teh-
nei115 naisil-l-a; alhaisin, 5 prosenttia, sen sijaan on Ete1ii-
Suomessa hal-finnol-lista tai terveydenhuoltotyot;i, myyntityota,
pa1ve1utyot5, siivoustyotii tai tekstiiliteollista tyota teh-
neil-l-d.

Muiden kuin rakennus- ja aputoiden nyhmdlin kuuluvien osalta
havaitaan, ettii niissii ammattinyhmissii, joissa Etelti-Suomen
tyokyvyttomyyseliikettti hakeneil-l-a naisilla on esiintynyt v3-
hein tyottdmyytt;i on Keski- ja Pohjois-Suomen afueen naisill-a
esiintynyt paljon tyottomyytt;i.

Ammatin ja alueen l-isdksi analyysiin sis;illytetyistd sel-it-
ttivist;i muuttujista vain siviilis;i;ity esiintyy jakajana.
Etelii-Suomen toimistotyotti tai teollista tydtri (tekstiili-
teoll-isuutta l-ukuun ottamatta) tehneist;i naimisissa olevista
naisista a1le 10 pnosenttia on oll-ut tyottomdnd, kun sen
sijaan saman ammatti- ja aluenyhmdn eronneista, leskist;i ja
naimattomista l-iihes 30 pnosenttia on o1lut tyottomiinii eliikkeen
hakemista edeltH.neiden neljiin vuoden aikana.
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Kuvio 20 AID-puu: tydttomeinii olleiden osuus er:i nyhmissH..
Palkansaaj ina toimineet tyOkyvytt6myyseleiketttt
hakeneet miehet

0,4 t

0,5 t 0,9 $

jaon selltysosuus
= 1.0,8 t

1,1
o,s t

2,9 t

2,3

!.. H.tllnto,
tokn.-r prleclu-,
varastc- ja tcoll
ty6 (paltsi retal
llteoll.)
ty6tt, : 7 te.40-6u v.

ty6tt. = 10 t ty6tt. 3 7 t

16. Etrln-
Suomi

t5
ja

.:r7 I

l{ataIIl-
konrtGoll.

2. Halllnto,
trktr.-, pal-
vclu-, varatto-
Ja t.ol.l.. ty6

tydtt. : u t J. Pohjol!-
SuoEl

l?. fa6kt-

ty6tt, : 30
9. -39 v.

ty6tt. : 2l t

:12 I

6. On jatko-
koul.

toimineet tk-
clSkke.n

ll:888

ty6tt. : 24 t

t0. Et.U-
Suoul

ty6tt. : 29

:30t

4. Et.Ie- J!
K.skl-SuoDi

ty6tt. : 3t+ I

7. El J.tko-
koul.

ll. faskl-
Suonl

ty6tt. : {l I

ty6tt, = 39 t

3. Kutj.-,
rakcnnus- ja
rts8ty6

t. : 52 i

5. Pohjois-
Swui

ty6tt. : 35 I

12. Hctse- ja
kulJqtuEty6

13. Rakennusty6

ty6tt. : 56 t



Miehirl_;i oheisen AlD-analyysin selitysosuus on 19,4 pnosent_
tia. Parhaiten jaottelevana tekijrin5 on samoin kuin naisil-l-a-
kin ammattiryhmei. Kuljetus-, nakennus- ja metstityOtei tehneis-
t;i ty6kyvyttomyyselrikett;i hakeneista 39 pnosenttia ja muista
11 prosenttia on o1lut tyottom;inei. Jailkimmaiinen nyhmti, I;ihin-
nei palvelu- ja teollisuustyon ammateista koostuva, jakautr,ru
edel-l-een i5n mukaan: 40 vuotta t;iytteineist;i hanvemmat kuin
nuo::emmista ovat ol-l-eet tyottominei. Tyottomiinei olieita onkin
v6.hiten, 7 prosenttia, 40 vuotta teiyttdneiden hal-linnol_lista
tyotei, myynti- tai palvelutyotri, varastotydtli sekei teollista
tyot;i (metalliteolLisuutta lukuun ottamatta) tehneiden nyhm5ssti.

Kuljetus-, rakennus- ja metsdtydn ryhmissei alue esiintyy
mer:kitteiv;inli jakajana: Itii- ja Pohjois-Suomi e::ottuu omaksi
korkeamman tyottomyyden alueeksi. Talte alueel_ta loytyy kaik-
kein useimmin tydttomein;i o1Iut nyhmd: pohjois- ja itd-suomalai-
set rakennustyotti tehneet miehet, ioista 66 prosenttia on o1-
1ut tyottom6.nti eliikkeen hakemista edelteineiden neljHn vuoden
aikana.

Etel-;i- ja Keski-Suomessa korkean ty6ttdmyyden ammateissa kou-
l-utuksell-a on selv;i yhteys ty6ttdmyyden esiintymiseen. TH.mEn

alueen ammattikoul-utusta saaneista kuljetus-, rakennus- tai
metsiityotii tehneist5. vain 12 prosenttia on ollut ty6tt6mdnH.,
vailla ammattikoulutusta otevista sen sijaan 34 prosenttia.
.Iailkimmeiinen nyhmei jakautuu vielii uudelleen alueen mukaan:
vailla jatkokourutusta olevista kuljetus-, rakennus- ja metsii-
tydtai tehneistE eteliiisimmeissS. osassa maata asuvat ovat olreet
tyottominai hieman harvemmin kuin Keski-Suomessa asuvat.

Neiihin AfD-analyysissa muodostuneisiin, tydttdmyyden suhteen
toisistaan poikkeaviin elEkkeenhakijaryhmiin palataan seur?aa-
vassa jaksossa tyottomyyden ja el-eikkeenhakijoiden tenveyden
tarkastelussa.
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3.2. TYOTTOMYYS JA ELAKKEEN HAKIJOTDEN TERVEYS

Edell;i tankasteltiin tyottomyyttai el-iikkeen hakijoiden tyohis-
toriassa ainoastaan joidenkin yleisemmin ty6ttdmyyteen liitty-
vi-en nakenteellisten tekijoiden suhteen - etsittiin alueita,
ammatteja, koulutus- ja ik;i:ryhmi5, joissa tyottomyyden esiin-
tyminen on ol-lut yleisint;i. Trissti luvussa liitetaan tarkas-
tel-uun mukaan eliikkeen hakijoiden terveys. Tarkastelu penus-
tuu piiiiosin edel-Iei AlD-analyysin avulla hahmotettuihin nyh-
miin; aluksi kuitenkin selvitetiiiin yleisemmin ik5- ja suku-
puolinyhmitt;iin tydttomyyden esiintymistH eri sainauksien
vuoksi el5kettti hakeneiden tyohisto::i-assa.

5-L 1. El;ikkeen hakijoiden tyott6myys ja tyokyvytt6myyden
syynei oleva sairaus

.Iaksossa I.l-.4. esitettiin joitakin tutkimusraportteihin pe-
rustuvia tietoja tyottomyyden ja tenveydentilan suhteesta.
Tyottdmyyden tenveydelle aiheuttamien hai-ttavaikutusten on
todettu yleens;i ol-evan psyykkisi;i tai psykosomaattisia. Toi-
saalta niin psyykkisen kuin fyysisenkin tenveydentilan heik-
kenemisen on katsottu altistavan tyottdm;iksi joutumiselle ja
estiiviin tai vaikeuttavan uudelleen ty6llisteimistei. Seunaa-
vassa pynit;iein tyottomyyden ja sairauksien suhdetta val-otta-
maan selvitt;im;i11;i mink;ilaisiin tydkyvytt6myyden syihin tyot-
tdmyys tavall-isimmin liittyy.

Yleisimm;it tyokyvyttomyyden syynii esiintyvdt tautinyhmiit ovat
mielentenveyden h;iiniot, tuk:i- ja liikuntaelinten sainaudet
sekei sydtin- ja venenkientoelinten taudit. N;imd kolme ryhmii5
kattavat kolme neljiisosaa kaikista tyokyvyttdmyysel;iketapauk-
sista (ks. jakso 1.1. 3 . ) . Taulukossa 21 esitetiiiin tyottomyy-
den esiintyminen nriihin yleisimpiin tautiryhmiin sijoittuvil-
1a tyokyvyttdmyysel-eikkeen hakijoilla. Diagnoosit on nyhmitel-
ty nekisteniin menkityn el-i el5kehakemukseen liittyneesse
L;ieik;irintod istukse s sa mainitun peiiias ial-li s en tyokyvyttdmyy-
den syyn mukaan.
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Taulukko 2l-. Tydtt6mtinH olleiden haastateltujen osuus tauti-ryhmittain (eo)

tautiryhmri miehet
-39 40-49

nai-set
-39 40-4950-64 50-64

mielentenveyden
hriiri6t
verenkiertoelint en
sainaudet
tuki- ja Iiikunta-
elinten sairaudet
muut tautinyhmrit
kaikki

27

18
30

19

t5

18
11

16

38 29

lq )c,

23

2l- (11)

24

1

15

1,3

EJ

2l

13
13

15

35

19

,o

( ) nyhmein koko painottamattomilla l_uvuill_a laskien ( 20

Ede115 olevasta taulukosta havaitaan, ett5 tyottomyys konos-
tuu llihinnE kahden tautiryhmtin, mielenterveyden heiinioiden
sekei tuki- ja liikuntael-inten sairauksien vuoksi elHkettri
hakeneiden tyohistoriassa. Erityisesti a1le 40-vuotiaista
miehist;i, mutta jossain mririnin myos kaikista aIle 50-vuotiais-
ta mielente::veyden h5inididen vuoksi eriikett;i hakeneista on
keskimdtir"aista useampi oll-ut tyottom5n5 ennen eleikkeen hake-
mista. Samoin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi
e1;ikettei hakeneiden miesten joukossa tyottom;inei olleiden osuus
on keskim5rir5istti kor:keampi. Muista nyhmistei poiketen s0-64-
vuotiailla naisilla eniten tyottomeinai olleita on kuitenkin
venenkientoelinten sainauksien vuoksi eleikettei hakeneiden
joukossa.

Tyokyvyttomyys ei useinkaan ole seurausta vain yhdestE sairau-
desta tai vammasta, monesti on kysymys usean eni sairauden
aiheuttamasta terveydentilan heikkenemisestd. Teissti tutkimuk-
sessa noin 70 prosenttia kaikista haastatell-uista mainitsi
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Kuten seuraavasta taulukosta ntikyy, miehillti ty6ttdmyys on
yleisintd niiden joukossa, jotka kokevat ty6kyvyttomyytens6
ainakin kolmen eni sainauden yhteisseurauksena. Sen sijaan
naisiIIa tyottomyyden ja sainauksien lukumStsrHn vtil-i1Iei ei
vastaavanl-aista yhteyttai ndy lainkaan al-l-e 40-vuotiaiden ik;i-
ryhmdssii, ja vanhemmassakin iktiryhm;issii tyott6mlinii olleita on
monisairauksisten joukossa vain hieman muita enemmdn.

Taulukko 22. Tyott6mrinti olleiden haastateltujen osuus sai-
rauksien fukumiiiiniin mukaan (eo)

sairauksien lkm miehet
-39 40-64

naiset
-39 40-64

1 sainaus
2 sainautta
3 sainautta tai enemmdn

kaikki

26

29

37

28

22

2Q

30

23

L2
16
15

15

16
16

l_5

Monisainauksisten miesten muita yleisempi tyottomyys naikyy
myos tankasteltaessa edellisessa luvussa kohdassa 3.L.2. esi-
tetyistii AlD-ryhmist;i niitai, jotka liittyvdt korkeamman tyot-
t6myysasteen ammatteihin. Kun katsotaan miesten AID-puussa
kuljetus-, rakennus- ja metsiityon nyhmiist;i (ryhm;i 3) haarau-
tuvia nel-jdti nyhmiiii: Etelii- ja Keski-Suomen jatkokoulutetut
(ryhmii 6), ei jatkokoulutetut (ryhmti 7) sek;i Pohjois-Suomen
metsd- ja kuljetustyon tekijdt (nyhmti 12) ja ::akennustyonte-
kijat (ryhm;i 13), havaitaan ettH niissii ryhmiss;i, joissa tydt-
tomiinii ofl-eita on eniten on myos eniten viihinteiiin kolme eri
sairautta ilmoittanutta (ks. taulukko 23),



81

Taulukko 23. Tydtt6myys ja sairauksien lukum;ieir;i enaissamiesten AID-ryhmissH

AID-nyhmH.

tyottom;in;i
ol-leita
(eo )

3 tai
useampia
sainauksia
ilmoitta-
neita ( s, )

6 metsii-, nak.- ja kul
Etel-5- ja Keski-Suom
on jatkokoulutusta

li
etusty6;
;

7. metsii-, nak.- ja kuljetustyd;
Etelii- j a Keski- Suomi ;ei jatkokoulutusta

12. metsri- ja kuljetustyo;
Pohj ois- Suomi

13. nakennustyO;
Pohj ois-Suomi

72

34

35

66

18

28

27

32

Edel-l-ii oleva taulukko koski siis korkeamman tydttdmyyden am-
mattinyhmi;i. Alhaisemman tyottomyyden ammateista koostuvissa
AlD-ryhmissti sainausmuuttujien ja tyottomyyden suhde on jos-
sain mridnin toisenlainen; tdstl l5.hemmin seunaavassa yksityis-
kohtaisemmassa AID-nyhmien tarkastelussa.

3.2.2. Tenveydentilamuuttujat AID-nyhmissei

El5kkeenhakijoiden tyottomyyden ja tenveyden suhteiden tan-
kastelun pohjaksi suonitettiin edellii jaksossa 3.1.2. selos-
tettu AlD-analyysi. Tutkimusaineisto jaettiin tyott6myyteen
liittyvien taustamuuttujien avul-la nyhmiin, jotka poikkeavat
toisistaan mahdollisimman paljon tyott6myyden suhteen. AID-
analyysin tarkoituksena o1i siis jaotel-la aineisto terveyden-
tilamuuttujien tankastel-ua varten siten, ettd ty6ttomyysti-
lanne tulisi tarkastelussa mahdollisimman laajasti huomioon
otetuks i .
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Seunaavassa tankastelussa on pienimmtit AlD-pSeiteryhmatt jatetty
pois; tarkasteltavissa nyhmiss;i on kumpienkin, seka tyottdmtsnii
oll-eiden ettti ei tyottomrin;i olleiden henkil6iden painottamaton
lukumiiiira yli kaksikymmentti. Miehi1la tar:kastel-un kohteena
ovat alhaisemman tyottomyyden ryhmtit 14 (7 eo tydttomdnii o1-
leita) ja I (2L ",o tyottomiinli olleita) sekii ko:rkeamman tyott6-
myysasteen ammateista koostuvat ryhmlit 7 (34 eo tyottdmiina o1-
leita),12 (35 % ty6tt6maina oll-eita) ja 13 (66 eo tyottomainii
olleita ) .

Seu::aavassa taulukossa esitet;idn yleisimpien tyokyvyttomyyden
syiden jakauma miesten AlD-r'yhmien tyottom5n5 o1Iei1Ia ja ei
tyottomiind oll-ei1Ia.

Taulukko 24. Tyokyvytt6myyden syy er;iissci miesten AID-
nyhmis sei

AlD-nyhmti ja ty6ttoma-
nii olleiden osuus ko.
ryhmiis sii ( eo )

tautinyhmiil )

V VII XIII muut yht.

14. ha1Iinto, paIv.,
var-astotyo, teoll . ty5
(paitsi metaIlit. );
40-64 v. (7 eo)

9 . hal-linto, pa1v. ,
iEnastotyo, teo1l.tYo;
-39 v. (21 %)

7. metsii-, rak.- ia
J(ul-l . tyo;
Etelti- ja Keski-Suomi;
ei jatkokoul . (34 2o)

).2. mets;i- ja ku1j.
F6E3ois-Suomi ( 35

13. nakennusty6;
?oh-j ois- Suomi ( 6 6

2L 18
36

41
27

ty6tt.
ei ty6tt

20
30

10
107

O9o
O9o

tyott.
ei ty6tt.

ULL.
tyott.

ty
e1

13
I

tydtt.
ei tydtt
tyott.
ei ty6tt

2B
L5

36 LJ

34
100 eo

100 e,

23
24

29
27

100 eo

100 %

50
27

a1

13
23
50

100 eo

100 eo10

tyo
eo)

%)

4
8
I
q

8

40
0

5/
48

42
29

12 t-00 e,

15 100 e,

1)
VII
XII I

= miel-enterveyden haiiriot
= venenkiertoelinten sairaudet
= tuki- ja liikuntaelinten sainaudet
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Taul-ukosta 24 voidaan havaita joitakin enoja tyokyvyttomyy-
den syynii olevan sair"auden ja tyottdmyyden kytkenniissH eri
AlD-nyhmien viili1lii. Matal-amman tyottomyyden nyhmiss;i 14
ja 7 tyottomiinei o11ei1l-a miel-enterveyden heiinioiden osuus
konostuu voimakkaasti ja myos tuki- ja liikuntaelinten sai-
nauksia on tyottdmiind olleilla enemmein kuin ei tyottom;in;i
o1Iei11a. Ryhmiisse 14, jossa tyottomyys on olfut kaikkein
harvinaisinta, mielentenveyden heii::iot esiintyveit tydkyvyt-
tdmyyden syyn;i tyottomiinl ol1ei11a kolme kertaa niin usein
kuin ei ty6ttomiinai o1leilla. Ko::keamman tyOttomyyden ryh-
miss;i, enityisesti Pohlois-Suomeen sijoittuvissa nyhmissS 12
ja 13 mielenterveyden heiini6t ovat sen sijaan yht;i yleisiei
sekei tyottomill5 ettii ei tyottdmillei, ja tuki- ja liikunta-
elinten sairauksienkin esiintymisessH on euoa ainoastaan
nyhm;in 13 tyottomillai ja ei tyottdmill;i.

Tyokyvyttomyyden syyn ohe1la tankastellaan seuraavassa myds
sainauden keston yhteytt;i tyottomyyteen. Tapaturmia ja mui-
ta ;ikil-lisiei sairauksia lukuun ottamatta tyokyvyn heikkenemi-
nen siin5 m;i;inin, ett;i se aiheuttaa tyokyvyttdmyysel;ikkeel1e
hakeutumisen on usein vansin pitka pnosessi. Taim;in tutkimuk-
sen haastatellut ovat ilmoittaneet tunteneensa ensimm;iisiH
oineita tyokyvytt6myyden aiheuttaneesta sairaudesta keskim;iH-
nin kahdeksan vuotta ennen elSkkeen hakemista. Sairausaika
vaihtelee kuitenkin suunesti sairauden laadun ja myds monien
muiden tekijOiden kuten hakijan i;in ja tyon mukaan.

Koko haastattel-uainei-stossa on myos havaittavissa, ettei sai-
r"auden kesto ja sair:auksien lukumSiir5 liittyv5t toisiinsa
siten, ettli niil-lei, joil1a on paljon sainauksia on myos pit-
kri sainaushistoria. T;im;i konnelaatio naikyy myos seuraava11a
sivul-la oLevassa AlD-nyhmien tenveysmuuttujia koskevassa ku-
viossa.

Kuviossa 21 esitetririn ninnan v5hintiirin kolme sainautta mai-
ninneiden, y1i kolme vuotta sainastaneiden sekii mie1entenvey-
den haiirioiden vuoksi eliikettii hakeneiden osuudet tyottomena
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ja ei tyottOmeinE ol-1eil-1a miehilld yiidessri AID-nyhm;iss6..
Tiedot sainauksien lukumeiiiriistei ja kestosta perustuvat haas-
tattelutietoihin, ty6kyvyttdmyyden syy puolestaan nekisteri-
tietoihin. Sairauden kesto on laskettu vtihent;inrill_ri eliike-
peiEtosvuodesta se vuosi, jolloin haastateltu ilmoitti sairau-
den tai varnman saaneen al-kunsa tai havainneensa siita ensim-
m;ii s iri o ire ita .

Kuvio 21. Sainausmuuttujat erliissd miesten AID-nyhmissri

AID-ryhnA
tydtt6nAnA
oL le iden

VAhintAAn
3 sairautta
mininneiden
osuus ( t )

Yli 3 wLta
sa irastane iden
osuus (t)

osuus ko.
ryhnHssH. (t)

I4. HaUinto, palv.,
varastoty6,
teoll. ty6 paitsi
EtaUlteoll. );
40-6a vi (7 t)

9. liaUidto, palv.,
vaEgtoty6,
teollloen ty6i
-39 vi (2I t)

?. lt tse-, rakemus-
ja kuljetwty6i
Etele- ja Krski-
Suooi; ei jatkok,

(34 t)
12. ltetse- ja

kuljetusty6;
Pohjols-Suooi;

(3s t)
13. Rakeonuaty6i

Pohj o!.s - Suooi ;
(66 t)

I'liel. enterveyden
heiri6iden
vuoksi elAkettB
hakeneiden
osuus (t)

10 30 55t0 ris $ I 0 70 z

10 30 459 10 30

IEEllEiie tydttdnans orleet

ffiW ei tyottdmang otleet

5 t c

Edellai oLevassa kuviossa on havaittavissa vastaavia eroja eri
AlD-nyhmien viilil-15. kuin taulukon 24 tautiryhmien jakaumissa.
NiissH ryhmissri, joissa tyottomyys on oflut yleisemp;iti e1i
metsa-, rakennus- ja kuljetustydn ryhmissei (nyhmat 7, 12 ja 13)
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monisairauksisia ja pitfaan sair.astanej-ta henkilditH on enem-
main ty6ttomEnii olleiden kuin ei tyottomHnri ol-leiden joukossa.
Korkeimman tyottdmyyden nyhmeissii, Pohjois-Suomen nakennustyo-
tei tehneill-ii (::yhm5 13) ei sainauden kestossa kuitenkaan ole
juuni eroa ty6ttomyyden mukaan jaoteltuna. Mikali mittaniksi
val-itaan heikentyneen tyokyvyn aika, e1i se aika ennen el5ke-
p;i6tdstri, jolloin haastateltu katsoi terveytensei heikenneen
siin5 miieirin, ettd se haittasi tyoss;i suoniutumista, ero tyot-
tdmtinii olleiden ja ei ty6ttom;inri oll-eiden v;iIiII;i n;ikyy se1-
vemmin. Ryhmtin 13 ty6ttdmainH oll,eista noin 50 pnosenttia on
keinsinyt heikentyneesta tyOkyvystai y1i kolme vuotta ennen eLii-
kepti;itostii, ei tydttdmana olleista sen sijaan vain 40 pnosent-
tia.

Edell-isistd kor:kean ty6ttdmyyden nyhmistei poiketen kaikkein
alhaisimman tydtt6myyden nyhmEssai (ryhmd t4) tyottdmyys ntiyt-
t5ti pikemminkin liittyvein tavallista lyhyempeiitn sainausaikaan,
ja kuten taulukon 24 yhteydessii jo todettiin, ldhinnd mielen-
terveyden htii-ni6ihin.

Vastaavia havaintoja loytyy myds naisten AlD-nyhmist;i, joskin
tydttomein5 ol-leiden pieni lukumii5.nri asettaa ryhrnien tankaste-
l-ulle rajoituksia. Naisten AlD-nyhmistei onkin seuraavassa
kuviossa mukana vain kaksi: ryhm5t 4 ja 5 e1i Etele-Suomeen
sekri Keski- .ja Pohjois-Suomeen sijoittuvat alhaisemman ty6t-
t6myyden ammattir"yhmtst. Ryhmiissd 4 tydttdmrin5 oll-eita on
8 pnosenttia, nyhmdssai 5 hieman enemmS.n eli 15 prosenttia.
(Ks. kuvio ]9 s. 74)

Kuviossa 22 esitetiiiin niiiss5 kahdessa naisten AlD-ryhmeissti
ty6ttomyyden mukaan jaoteltuna yli kolme vuotta sainastanei-
den sekd miel-entenveyden h5irididen vuoksi etiikettH hakenei-
den osuudet. Kun kuvion perusteel-1a vernataan muun kuin ::a-
kennus- ja aputydn pii::iin kuuluvia, eli alhaisernman tydtt6-
myyden ammattinyhmi;i Ete15-Suomessa ja toisaalta Keski- ja
Pohjois-Suomen afuee]1a, havaitaan ettH etelHssti tydttdm5t
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ovat l-yhyernman aikaa sairastaneita ja useammin mielentenveyden
heiirioiden vuoksi eLeikettii hakeneita kuin ei tyott6m;inai o1-
Ieet; pohjoisempana tyottom5t sen sijaan ovat pitempriSn sai-
nastaneita ja hanvemmin mielentenveyssyistei eliikettti hakeneita.
Naisten konkeimman tydtt6myyden AlD-ryhmaisse, Keski- ja Poh-
jois-Suomen rakennus- ja aputy6tii tehnei116 (nyhm;i 11 kuviossa
19) tyottomyyden liittyminen pitktiaikaiseen sainastavuutben ja
muihin tauteihin kuin mielenterveyden haiirioihin k;iy vielts sel-
vemmin esil-le; ryhmdn pienen koon vuoksi sitei ei kuitenkaan
ole liitetty oheiseen kuvioon.

Kuvio 22. Sainausmuuttujat en5issei naisten AlD-nyhmissti

AlD-ryhmd ja
tydttdmana
ol-1e iden
osuus ko.
ryhmtsss:i (8)

YIi 3 vuotta
sairastaneiden
osuus (t)

05 t

l{ie Ienterveyden
htsiri6iden
vuoksi elekettE
hakeneiden
osuus (t)st

4. lluut kuin rakennus-
ja aputy6n amatiti
EtelE-Suoni; (8 t)

5. lluut kuin rakennus-
ja aputy6n amtit;
Keski- ja Pohjois-
Suoni; (r5 t)

@ tydttdmene oLreet

m ei tydttdmene olleet

Oheisen AlD-nyhmien tarkastelun perusteella tydttdmyyden ja
tenveyden kytkenniit vaikuttavat siis eni tyott6myystilanteis-
sa erifaisilta. Tyottdmyyden seurauksia ja tydttdmyyttei
el-rimdnt ilanteena kas ittel-eviis s ti kin j all i suudes sa kono stetaan-
kin juuri tyott6myystil-anteiden ja ty6ttomein ympeinist6n, el-in-
yhteison menkitystri tyott6myyden kokemises".l). 01avi

I) Ks. esim. Jynkrimii 1978, Rostila 1980
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Parvikko kirjoittaa, ettii I'on il-meistei, ettti Helsingin seudul-
1a, missei tyottomyysaste on jatkuvasti olfut alhaisernpi kuin
suurimrnassa osassa muuta Suomea, tydttdmEnii oleminen on toi-
senl-aista. Riski leimautua "laiskuriksi" tai omasta ty6tt6-
myydestliHn vastuussa olevaksi muuttuu tyottomyysasteen mukaan:
jos tyottomyyttei on vdh;in, ty6nnet;itin vastuu asiasta henkemmin
tyott6mHn niskoille kuin jos vaikkapa tydttdminii olisi joka
viides paikkakunnan tyoik;iinen. "f )

Trirneinkaltainen n;ikemys tyottornyyst ilanteen merkityksestei ty6t-
tomyyden kokemiselle ja sen seurauksille sopii vansin hyvin
yhteen edell;i esitettyjen tulosten kanssa. Oheisen aineiston
al-haisernman tyottomyysasteen nyhmien tyottomille ominainen
keskim;ieir;iist;i lyhyempi, ty6ttdmyyden aikana tai sen jSlkeen
al-kanut ja l;ihinnti mielentenveyden htiirioihin liittyvd sainas-
tavuus voitaisiin niiin tulkita pitkailti tyottomyyden aiheutta-
maan kulumispnosessiin liittyveiksi. Korkeanman tyottomyysas-
teen nyhmissli tyottomiit ovat sen sijaan ei tyottdmtinii olleita
useammin monisainauksisia, pitkaan sairastaneita henki16ita,
eiveitkei psyykkiset sairaudet o1e heillei korostuneesti esil-fei
tyokyvytt6myyden syynii. Ntimei seikat saattaisivat viitata
siihen, ette kyseisissti varsin naskaiden nuumiilfisten toiden
piiniin kuuluvissa nyhmissii terveyden heikkeneminen olisi myos

tyottomiin;i ol-Iei11a liihinnei ty6n kuluttavuuteen liittyviiii, ja
tyottOmyys olisi siten tulkittavissa, pikemminkin vajaakuntoi-
suuden aiheuttaman heikentyneen kilpailukyvyn ilmentymtiksi.

Varsinaisia johtopaiait6ksiti tydtt6myyden ja terveyden vaikutus-
suhtei-sta ei oheisen aineiston perusteella kuitenkaan voida
tehdai; niinpE edellii esitettyiii tutkimushavaintoihin pohjaa-
via k;isityksiai sairaushistonian ja tyottomyyden suhteista eri
tyottomyystiLanteissa onkin pidett;ivei vain olettamuksina.
N<iihin olettamuksi-in palataan kuitenkin vielei rapontin viimei-
sess5, yhteenvetoluvussa, jossa IIrm. vernataan oheisen tyot-
toroyys-tenveystankastel-un tuloksia ja nekisteriaineistossa
havaittuja TEL- ja LEl-nyhmien veilisiei eroja.

Panvikko I981 , l-4I
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)) TYOTTOMYYDEN KESTO EI,AKKEEN HAKEMISTA EDELTANEIDEN
NELJAN VUODEN AIKANA

Edel-lisess;i j aksossa todettiin tydkyvyttomyyseleikkeen haki j oi-
den tenveyshistonian ja ty6tt6myyden suhteissa joitakin tyot-
t6myyden yleisyyteen, liihinnd. ammattiryhniin ja alueisiin
liittyvi;i enoja. Kuten aiemmin johdantojaksossa ja toisaalta
reki sten iainei ston ty6ttOrnyysavus tu s p;iivien lukumaieinrin tanka s -
teLun yhteydessei jo konostettiin, tyott6myysympeiriston ja
tyottomrin ominaisuuksien ohe11a tydttdmyyden kestol_Ia on suuni
merkitys tyottomyyden ja tenveyden vElisissei suhteissa. Hei-
kentynyt terveys saattaa vaikuttaa tyottomyyden pitkdaikaistu-
miseen ja toisaalta ty6ttomyyden pitkittyminen saattaa ol1a
ratkaiseva tekijti terveyden heikkenemisessii ja pysyv;issri tyo-
markkinoilta syrj Hytymises s5.

Seuraavassa tankastellaan tyottOrnyyden kestoa haastatell-uil-la
tydkyvytt6myyseleikkeen hakijoilla elaikkeen hakemista edel-td-
neiden neljHn vuoden aikana. Haastatelluilta ei kysytty er"iI-
listen tyottomyysjaksojen pituutta vaan ainoastaan tyottOmyy-
den kokonaiskestoa kyseisenai ajanjaksona. Koska kysymyksess;i
ol-i useamman vuoden takaisen ajanjakson muisteleminen, on
vastausten tankkuuteen kuitenkin syytd suhtautua varauksella.
Niinpai seuraavassa pit;iydytddnkin varsin kar"keassa tydtt6myy-
den keston luokittelussa: Ldhinnti tankastellaan yli ja aIle
puoli vuotta kesteinyttri ty6ttOmyyttd.

3 . 3 . 1. Pitkaiaikaistyott6myys eri el-iikkeenhaki jaryhmissd

Ike ja sukupuoli

Kaikista tyottdm;inti o1l-eista haastatell-uista on noin puolet
o11ut tydttomeinei yli kuusi kuukautta eltikkeen hakemista edel-
td.neiden neljain vuoden aikana. Seunaavall-a sivulLa ol-evasta
tauLukosta kaiy i1mi, ettd nuorinta ikiinyhmeiei l-ukuun ottamatta
naiset ovat miehiri useammin olleet pitkdEn tydttdnind.
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Taulukko 25. Yli kuusi kuukautta tydtt6m;in3. ol-leiden osuus
kaikis.ta el-Ekkeen hakemista edel-taineiden neljtin
vuoden aikana tyottonein5 ol-leista haastatelluis-
ta (%)

ikainyhmei miehet naiset
-39 v.

40-49 v.
50-64 v.
kaikki

49
53

47

48

35

79
ot

62

Naisill-a pittaan tydttomein8 olleita on seLvH.sti vdhiten a1le
40-vuotiaiden nyhmdssti, sen sijaan miehil-Lei ei ik;inyhmittdis-
tii vaihteLua ole kovinkaan paljoa: my6s nuorimmat ikeinyhmein
tydtt6mdn;i olleista miehistti noin puo1eIIa tydttomyys on kes-
teinyt y1i kuusi kuukautta.l)

Miesten osal-ta tulos poikkeaa kaikkien tyott6mien tyOnhakijoi-
den ty6ttomyyden kestoa koskevista tilastotiedoista: niiden
mukaan pitkeiaikaistyott6myys on yleisintd vanhemmissa ikdnyh-
missti (ks. s. 4). Joskaan tiedot eiviit o1e tdysin ventailu-
kelpoisia - ty6tt6myystilastoissa on kyse yhtdjaksoisesta
tydttomyydestd ja t6ssri tutkimuksessa tyottdmyyden kokonais-
kestosta - tulokset viittaavat siihen, ettE enityisesti nuo-
nemmat pitkaiaikaistydttdmEt taval-lista herkemmin hakeutuisi-
vat tyokyvyttomyyseldkkeelle. Myos nekisteniaineiston tulok-
set tukevat tdtd kdsitystd: tydttdmyysavustuspdivien lukuniiii-
r:lin eno tyokyvytt6mien ja ventailu:ryhmein vdli11;i on suurin
nuonirnmassa ikrinyhmH.ssE (ks. s. 48-49).

1) Myos rekisteriaineiston ty6tt6nrind ol-leista TEL-nyhmEn
miehist5 a1le 40-yuotiaat ovat muita useammin saaneet
tydttdmyysavustusta yhteensei puoli vuotta yuosina
l-972-1976, sen sijaan LEl-ryhmdn miehil-lei ja sekii TEL-
ettei LEl-r'yfu[an naisi]-Ia pitklidn avustusta saaneita on
eniten yanherulissa ikdnyhmiss6,
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El5ke1aki

Koska haastattel-uaineistossa on tydttomiinti olleita l-ukum5Srtii-
sesti liian vtih5n vansi-naista ammattinyhrnitttiistei tyottomyyden
keston tankastelua varten, esitettiiin tSss5 yhteydessd ainoas-
taan eleikel-ain mukaiset tiedot tyottomyyden kestosta.

Yli kuusi kuukautta tyottom;ind ol-l-ei-den osuudet kaikista TEL-
tai LEl-ryhmein tydttom;in5 otl-eista haastatelluista ovat seu-
raavat:

miehet nai-set
TEL 53 eo 54 eo

LEL 46 eo 'l) eo

Luvuista havaitaan, ettli naisilla pitfaan tydtt6miinti olleita
on LEl-ryhmtissti huomattavasti enemmein kuin TEl-r"yhmliss5; mie-
hil1a ero on paiinvastainen, joskin varsin pieni.

Tiimii havainto poikkeaa nekisteriaineistoa koskevista tulok-
sista: rekisteniaineistossa avustuspdivien lukumdeinti on LEL-

a1oi11a TEL-a1oja suunempi myos miehillai (ks. taul-ukko 7 s. '+7).
Aineistojen ero johtunee ty6ttomyyden erilaisesta mtitinitte-
lystri: nekisteriaineistossa tankastellaan vain tyottomyysavus-
tuskausia, haastatteluaineistossa tyott6myytt;i yliptieinsii.
Ty6voimaministeri6n titastoj en mukaan tydttdmyysavustusajan
pituus on pisin LEL-a1oilIa, kun taas kaikista tydttomistd
tyOnhakijoista teoll-isen tydn ryhmtiH.n eli ldhinnd TEL:n pii-
riin kuuluvista muita useammat ovat oIIeet y1i puoli vuotta

. ..1)tyottomrna .

1) E"i^."kiksi vuonna 1975 oli tydvoimaministeridn tilaston
mukaan y1i 90 ptsivd;i ty6tt6myysavustusta saaneita maa--ja
metsdtalouden iekii nakennusty6n ryhmissE 25 I ja teoLl-isen
tyon nyhm5ssei 15 eo kaikista avustusta saaneista. Saman
viroden- toukokuussa o1i kaikista ty6ttomistii tydnhakijoista
ollut y1i 26 viikkoa ty6ttdmiin5 nakennusty6n ryhmiissai 19 eo

ja teollisen ty6n ryhmiissE 27 qo.



91

AID-nyhm5t

Edel-lisissei jaksoissa ta::kastellut AlD-nyhmait noudattivat
kankeasti TEL-LEL jakoa: alhaisemman tyottomyyden nyhm5t
muodostuivat ltihinnii TEL:n pii::iin kuuluvista ammateista,
korkeamman tyottomyysasteen nyhmeit puolestaan LEl-aloista.
Seuraavasta taulukosta kriykin ilmi, ett;i pitkean tyottomrin;i
ol-l-eiden miiSnait vaihtel-evat AlD-ryhmissei samoin kuin elaike-
lakinyhmis sli.

Taulukko 26. Yli 6 kuukautta tyott6mtin;i olleiden osuus eni
AlD-ryhmien tydttomHn;i olleista (e")

AID-nyhmai y1i 6 kk
ty6tt. o1l-eita

miehet
14.

t2.

13.

I

ha11into, pa1v., vanastotyo, teol-1.
tyo (paitsi metallit. ); 40-64 v.
haltinto, pa1v., varastotyo, teo1I.
ty6; -39 v.
metsti-, rakennus- ja kuljetustyo;
Etelai- ja Keski-Suomi; ei jatkokoul.
metsii- ja kuljetusty6;
Pohj ois- Suomi
rakennusty6 ; Pohjois-Suomi

muut kuin r:akennus-
ammatit; Etelii-Suomi

ja aputydn

muut kuin nakennus- ja aputyon
ammatit; Keski- ja Pohjois-Suomi
rakennus- ja aputyd;
Keski- ja Pohjois-Suomi

58

52

E'

43
47

69

54

7B

7

naiset
l+.

L1.

E

Alhaisimman tyottomyysasteen ja leihinnti TEl-ammattien piiriin
kuul-uvissa ryhmissa 14 ja 9 yli puole11a tyott6meinii olleista
miehistii ty6ttomyys on kestainyt yli 6 kuukautta. Myds nyhmEs-
sd 7 e1i- pliriasiassa LEL-a1oiIle sijoittuvassa Eteki- ja Keski-
Suomen nyhm5ss;i yli puolet tyottdmistti on oll-ut pitk;i;in tydt-
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tomin5. Sen sijaan Pohjois-Suomen metsli-, kuljetus- ja naken-
nustydn nyhmissii (12 ja 13) alle puolet tyott6main;i olleista
on ol1ut y1i 6 kuukautta tyottdm;inri.

Naisilla eniten pitktiain ty6ttdmdnit olleita on LEL-alafle si-
joittuvassa nyhmiiss;i 11. Ldhinnei TEl-ammattien r:yhmissii
4 ja 5 y1i 6 kuukautta tydtt6mdn;i oll-eita on sel-vdsti enemmain

alhaisimman tydttdmyysasteen e1i Eteki-Suomen ryhmdn ty6tt6-
mtinei olleiden joukossa.

Havaitut AlD-ryhmien erot tyottdmyyden kestossa viittaavat
mahdoLlisiin tyottomyyden keston ja el;ikkeen hakijoiden sai-
raushistorian kytkentoihin; nditH pyriteiain seuraavassa tar-
kemmin hahmottamaan.

3.3.2. Ty6ttomyyden kesto ja ty6kyvyttomyysel5kkeen hakijoiden
tenveys

Aiemmin todettiin miel-enterveyden htiiriOiden ja tuki- ja
l-iikuntaelinten sainauksien vuoksi eliikettE hakeneiden olleen
muita useammin tyottominri (ks. jakso 3.2.1.). Lahelman ja
Mannil-an selvityksen mukaan nlimd sainaudet liittyvdt myds eni-
tyisesti pitkaaikaistydttomyyteen : helsinkileiisistri pitkaai-
kaistyottomistd 80 pnosentil-Ia oli jokin ltsEkrinin diagnosoima
sairaus, ja selvristi yleisimpid olivat juuri edell;t mainitut
sainausryhmiit, rnm. verenkientoelinten sairaudet muodostivat
huomattavasti pienemmiin ryhmanl ) .

Seunaavassa tankastell-aankin l-dhinnti tydttomyyden keston yh-
teytt;i tydkyvyttdmyyden syyhyn sekH. sairausajan pituut.een.
Tyottomyyden keston vaihtelua terveydentilamuuttujien suhteen
selvitetEein aLuksi AlD-analyysin avul1a ja sen j;ilkeen tEsmen-
netti6.n analyysin antamaa kuvaa panhaiten aineistoa jakavien

1) Lahelma, Mannila l-981, 83-87
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muuttujien osalta. Ty6ttomain5 oll-eiden haastateltujen nais-
ten suhteellisen pienen lukumH.d:rein vuoksi, tydttdmyyden keston
ja sairaushistonian tankastelu koskee vain miehid.

AID-analyysi ty6ttomyyden kestosta

0heisessa ArD-anaryysissa ovat mukana el-dkkeen hakemista edel-
tdneiden netjdn vuoden aikana ty6ttomEnH. orl-eet miehet. sel-i-
tettHvainH. muuttujana analyysissa on tydttdmyyden kesto. Ty6t-
tOmyyden kesto on luokiteltu kahtia - y1i ja a1le kuusi kuu-
kautta - samoin kuin edellei esitetyiss& taul_ukoissa. Niin
sanottuina selittdvinai muuttujina analyysissa ovat mukana
el5kkeen hakemista edeltdnyt ammattinyhmd, asuinalue, pel:us-
koulutus, jatkokoufutus, ika, tyokyvyttomyyden syy, sainauk-
sien lukumiiiin;i ja sainauden kestol). Muuttujien luokittelu
samoin kuin AID-analyysin tarkempi kuvaus on esitetty Iiit-
teissii 2 ja 3.

Analyysin tul-okset n5kyveit seunaavalla sivulLa kuviossa 23
esitetystd AlD-puusta. Kuten aiemmissa AlD-puissa, my6s
teissd vain ensimmtiisest;i ryhmristH eli kaikista analyysiin si-
siiltyvistai henkildistE on esitetty tapausten painottamaton
lukumii;i::ti; kaikissa muodostuneissa ryhmissei tapauksia on kui-
tenkin vrihintaiein kolmekymmentH. Analyysissa muodostuneista
nyhmistai kuvioon on menkitty ryhm8.n jeirjestysnumero, jakajana
toimineen muuttujan l-uokat ja kuhunkin ryhmittin sisdltyvien
y1i kuusi kuukautta ty6ttdmainri olleiden osuus. Liseiksi ku-
viosta n;ikyy kunkin jaon selitysosuus.

f) s"i"-ud..,
vuodesta
alkaneen

kesto on laskettu vdhentaim;ilIai eliikep5iitds-
se vuosi, jolloin haastateltu katsoi sairautensatai havainneensa ensimmd.isiE oireita siitei.
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Kuvio 23 AID-puu: y1i kuusi kuukautta tydtt6mtinii olleiden
osuus kaikista tydttdmlin;i olleista miehistii

2,3 $

3,3 *

jaon selitysosuus
8,s t

AID-analyysin selitysosuus on 17r5 pnosenttia. Par"haana jaka-
jana toimii ellikkeen hakemista edeltainyt ammatti. Ha1linno1-
lista tyota, teollisuus-, rakennus- tai metsaityotei tehneista
tyottom;ina olteista ::unsaaLla ne1 j ;illtikymmenelld pnosentilIa
tyottomyys on kesteinyt yli kuusi kuukautta, sen sijaan myyn-
ti-, palvelu-, kuljetus- 1a varastotyon ryhmiissii heit;i on y1i
B0 pnosenttia.

Lyhytkestoisemman tyott6myyden ammattinyhm;i jakautuu edelleen
sairauden keston mukaan: pitempddn sainastaneet ovat hanvemmin

olleet pitk.i;in tyottdminli. Kaikkein viihiten, runsaat 20 pro-
senttia y1i kuusi kuukautta tyottomlinii olleita on pitktitin sai-
nastaneiden monisair"auksisten tydttdmeinii olleiden joukossa.
Korkeintaan kolme vuotta ennen eliikkeen hakemista sairasta-

t. : 22 t

6. 3 tai
useampia sai
rauksia

ty6tt. = 35 t

q. 4 v. tai
enenmSn

7.ttai2
sairautta

ty6tt. : 43 t
2, HaIIinto,
.akennusty6, teoll
ty6, retsEty6

ty6tt. : 42 t 8. Verenkierto-
ellnten salr. ja
"nuut sahaudet"

t. : 43 t

1. Ty6tt6hend
tk-eISket te
miehet

N=226

tydtt. : 48 t

Korkeintaan
vuotta

ty6tt. = 55 g
9. Hielenter-
veyden h5lri6t
ja tuki- ja
Liikuntael. sair
ty6tt. : 78 t

3. Myynti- ja
paLveluty6, ku.I-
ietusty6, varasto-
tv6

ty6tt. = 83 t

3,4 t
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neista puofestaan mielenterveyden h;iirioiden tai tuki- ja
1ii-kuntaefinten sainauksien vuoksi eliikettti hakeneista suuri
osa - leihes 80 pnosenttia tyottomtin;i olleista - on ol-lut tyot-
tomrinri y1i kuusi kuukautta.

Myos ryhmiissii 3 (myynti-, palvelu-, kuljetus- ja varastotyo),
jossa pitkeidn tyottom;inri olleita on ty6ttOmien joukossa kaik-
kein eniten (83 eo), miefenterveyden heiiniOt ja konkeintaan
kolmen vuoden sairausaika ovat taval-fista yleisempi;i. Kai-
kista tutkimuksen tyottomdnei ol-l-eista miehist;i 14 prosentilla
ty6kyvyttomyyden syynii on mielentenveyden hriiniot; nyhm5ssei
3 vastaava osuus on y1i 20 pnosenttia. Samoin korkeintaan
kolmen vuoden sainausaika esiintyy kaikista tyottomeind oIleis-
ta miehistii al-Ie 4O pnosentilla, sen sijaan r:yhmiiss;i kolme
5 5 p::osenti1la.

AID-analyysin perusteella pitk;iaikaistyottomyys tyokyvytto-
myyselSkettii hakeneitla miehill;i n;iytt;i;i siis sainausmuuttu-
jien osalta liittyvdn varsin veihein aikaa ennen eldkkeen hake-
mi-sta jatkuneeseen sairauteen, joka useimmiten kuuluu miel-en-
terveyden h;iinioiden nyhmei;in. Seunaavassa tarkastel-Iaan 1ri-
hemmin n;iiden tekijoiden suhdetta tydttomyyden kestoon.

Tyokyvyttomyyden syy

Taul-ukossa 27 esitetiiiin tydkyvyttomyyden syiden jakaumat y1i
ja aIle kuusi kuukautta tyottomEnH oI1ei1la sekii niillE haas-
tatelluil-la miehillii, jotka eivdt lainkaan ol-e o11eet tydtto-
mrinii el-eikkeen hakemista edelt;ineiden nelj;in vuoden aikana.

Taulukosta havaitaan, ettd mielentenveyden htiinioiden vuoksi
ekikettii hakeneita on enityisesti nuonemmassa ikiiryhmHssai eni-
ten pitkerin tyottdmeinai olleiden joukossa ja viihiten ei lain-
kaan tydttdmeind olleiden r:yhm;issii. Myos tuki- ja liikunta-
elinten sairauksien osuus ty6kyvyttomyyden syynii kohoaa jonkin
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veman ty6ttonryyden keston myotti; tiimiin tautinyhm;in kohdaIla
suunin ero on kuitenkin ei ltlinkaan ja konkeintaan kuusi kuu-
kautta tydttOmeinii olfeiden vtif ill;i.

Taulukko 27. Tyottomyyden kesto ja tyokyvyttomyyden sYY,
miehet

Ikri ja tautinyhm;i
tyottdmyyden kesto

0 kk =6 kk >6 kk kaikki
%9o9o9o

-39 v.
mief enterveyden heiiriot
venenkiertoel-inten sair.
tuki- 1a liikuntaelinten sain.
muut tautiryhm;it
yhteensai

40-64 v.
mielenterveyden h;iiriot
verenkientoef inten sain.
tuki- ja liikuntaelinten sair.
muut tautirYhmeit
yhteensei

29

B

16
47

100

40
6

20

34

l-00

51
4

LJ

22

100

34

7

t7
)2

100

7

29

29

100

6

39

100

10

30
40
20

100

7

34

32

27

100

Rekisteriaineistosta loytyy tyottOmyysavustuspiiivien 1ukum55-

n;iai ja tyokyvyttomyyden syytd tarkasteltaessa samankaltaisia
tufoksia 25-39-vuotiaiden ik5ryhmiissii. Vuosina 1972-L976
konkeintaan sata piiveiti avustusta saaneista el-iikkeen hakijois-
ta a1l-e 30 prosenttia ja y1i sata pdivdii avustusta saaneista
liihes 40 prosenttia on hakenut tyokyvyttomyyseltikett;i miefen-
ter"veyden htiirioiden vuoksi.
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t_Sainauden kesto

AlD-analyysin perusteella lyhyt sairausaika ja pitka ty6tt6-
myyden kesto liittyv;it toisiinsa. Korkeintaan kolme vuotta
ennen elaikkeen hakemista sainastaneita on y1i ja a1le kuusi
kuukautta tyottom;inii ol-leista miehistH. seuraavasti:

konkeintaan kolme
""::;",:"16:;i";l'"

tyott6myyden kesto konk. 6 kk 46 eo 25 eo

tyott6myyden kesto y1i 6 kk 57 % SO eo

Luvuista nlikyy, ettei vain vtih;in aikaa sainastaneita on sekti
nuonemmilla ettd vanhemmill_a enemmtin pitkeirin ty6ttomeind o1-
l-eiden nyhmiissii; el?o on enityisen suuri 40 vuotta t;iyttei-
neiflE .

Tar:kempi ty6ttdmyyden keston ja elzikkeen hakemista edelt;ineen
sairausajan sel-vitys osoittaa kuitenkin, ett;i a1l_e 4O-vuoti-
aiLl-a miehillai pitkaiaikaistyott6myys liittyy paitsi edet-l_;i
todettuun lyhyeen, konkeintaan kolmen vuoden sainausaikaan,
keskimiiiirdistei useammin rny6s enittain pitkiidn sairausaikaan.
Y1i kymmenen vuotta sairastaneita on konkeintaan kuusi kuu-
kautta tyottomiinei ol-l-eista miehist;i 11 pnosenttia, sen sijaan
y1i kuusi kuukautta tydttdmeinE ol-l-eista heitti on 34 pnosenttia.

Nuonista pitkeiaikaistyottdmistti on myos 15hes 20 prosenttia
katsonut heikenneen tenveydentilansa' haitanneen ty6stli suo-
niutumista y1i kymrnenen vuoden ajan ennen eleikkeen hakemista;
konkeintaan kuusi kuukautta tyottomtinii o]Leista ei kenelldkei;in
heikentyneen tyokyvyn aika ylitti kymmentii vuotta.2)

1)
2)

Ks. alaviite l- sivul-Ia 93

Heikentyneen ty6kyvyn aika on laskettu vtihent;imeil-Iei el_ri-
kepdeitdsvuodesta se vuosi, josta laihtien haastateltu kat-soi terveytensH. heikenneen siinE meidnin, ettd se haittasitydstri suoriutumista.
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Edell-isessii jaksossa .esitettiin neikemys, ettti erityisesti
niissei oheisen tutkimusaineiston nyhmissii, joissa tyottdm5nd
olleita on suhteel-lisen viihiin, ty6kyvytt6myyseltikkeen hake-
miseen johtanut sairastavuus voitaisiin tyott6mtinli ofleill-a
tulkita tyott6myyden aiheuttamaan kulumisprosessiin liitty-
v5ksi. Jos oletetaan, ettii ty6ttomyystilanteen vaikutus
te:rveydentilaan konostuu tyottomyyden pitkittyessii, voidaan
trissei jaksossa esitettyjen, lShinn5 miesten tyottomyyden kes-
toa koskevien havaintojen katsoa myos tukevan t;itti kaisitystS.
Onhan alhaisemman tyottomyysasteen nyhmissli tydttdmyys taval-
lista useammin kestiinyt yli kuusi kuukautta ja liittynyt 1;i-
hinnii tyott6myyden aikana tai sen jiilkeen alkaneisiin mielen-
tenveyden haiiri6ihin.

Toisaalta sekii alhai-semman ett;i konkealnman tyottomyyden nyh-
missii on my6s niitri, joil-la pitkaaikaistyottdmyys liittyy
erittdin pitkaan sairauden kestoon ja samalla myos pitkailti
ennen el-;ikkeen hakemista tapahtuneeseen ty6kyvyn heikkenemi-
seen. Nliissli tapauksissa tydttomyys lienee ollut ilmentymtl
vajaakuntoisen muita suurernmasta tyottomyyden r"iskist5.
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3. 4. TIIVISTELUA HAASTATTELUAINEISTON TULOKSISTA

Tyokyvyttdmyysel5kett5 hakeneita koskevien haastattelutietoj en
penusteella tarkasteltiin tydttdmyyden esiintymist;i e1;ikkeen
hakemista edeltiineiden neljiin vuoden tyohistoriassa. Tankas-
telussa pynittiin sel-vittaim;iein minkeifaisten elaikkeen hakija-
nyhmien tyohistoniassa tydttdmyys on yleisintai ja miten tydt-
tdmyys liittyy el-;ikkeen hakijoiden te::veydentilaan.

Selkeimmdt erot tyottomyyden esiintymisessd on el-eikkeen ha-
kijoiI1a, kuten muullakin vtiestol-lii havaittavissa ammatin ja
alueen suhteen. Rakennustyot5 tehneistii el-tikkeen hakijoista
muita useammat ovat olleet tyottominS, ja miehillci korkean
tyottdmyyden ammattiryhmid ovat lisliksi metsdty6, kuljetustyd
ja jossain m;i;ir,in myos metalliteoll-inen ty6. Amrnatti::yhmien
ohel-la tydttomyys vaihtelee myos ammattialan vaihtojen luku-
mai;iniin mukaan: sekd TEL- ettai LEL-alojen al-le 40-vuotiaista
elaikkeen hakijoista ainakin kahdesti alaa vaihtaneet ovat
muita useammin olleet tydttominS. Alueittain tyottomyys on
yleisintii Pohjois- ja Itei-Suomessa.

Ammatin ja alueen liseiksi siviilisiiaity, ikai ja ltihinn;i jat-
kokoulutus enottelevat tyottomdnai olIeita. Enonnei-I1a, nuo-
rempiin ikHnyhmiin kuuluvilla ja vdhdn tai ei lainkaan alnma-

til-1ista koulutusta saaneill-a eliikkeen hakijoilla ty6ttdmyys
on ollut yleisintli.

Haastatteluaineiston tyottomyystankastelussa enityisen
kiinnostuksen kohteena on tyottomyyden liittyminen tyoky-
vyttomyyden syynii olevaan sairauteen. Esitetyist;i tulok-
sista k;iy i1mi, ettei mielentenveyden haiirioiden ja tuki- ja
l-iikuntaelinten sairauksien vuoksi eliikettii hakeneista mui-
ta usearnrnat ovat olleet tydttominii.

Sainausmuuttujien ldhempi tarkastelu AlD-analyysissa muo-
dostuneissa, tydtt6myyden yleisyyden suhteen toisistaan poik-
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keavissa nyhmissd osoittaa kuitenkin, ett;i konkeamman tyot-
tomyysasteen nyhmissd tyottdmyyteen liittyy pitk;i sainausaika,
monia eni sainauksia, eikai mielenterveyden haiinioiden osuus
o1e poikkeuksel-lisen suur.i. Lis;iksi miehill-.i korkean tyott6-
myysasteen nyhmiss;i tyottomyyden kesto on keskimei;ireiist;i ly-
hyempi. Niiss;i nyhmissii, joissa ty6ttom5nri olleita on suh-
teellisen viihiin, tyottomyys puolestaan liittyy lyhyeen sai-
nausaikaan 1a taval-Iista useammin juuni mielentenveyden heii-
nioihin. Telloin on myos usein kysymys pitk;istti, yli kuuden
kuukauden mittaisesta tyottdmyydestS.
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4. YHTEENVETO

T;issd raportissa on tarkasteltu tyott6myyden ja tyokyvyttd-
myyden keskiniiisiti suhteita tydkyvyttdmyyseliikkeen haki j oiden
tydhistoniaa tutkien. Tankoituksena on ollut selvitt;iei tydt-
tomyyden liittymist5 ty6kyvyttOmyysel;ikkeinei tapahtuvaan tyo-
mankkinoilta synj iiytymiseen tankastelemalla tyokyvyttOmyys-
ekikkeen hakemista edelteineen tyottdmyyden yleisyyttai, tyot-
tomyyden kestoa sek;i tyottomyyden ja tenveydentil-an kytkentojS.

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta: nekisteriaineistosta
3a haastatteluaineistosta. Rekisteniaineisto sis;ilteiii leihes
1 200 000 lrihinnei TEL- tai LEl-tyosuhteissa toiminutta henki-
loa. Aineisto jakautuu kahteen osaan: tk-ryhmei5n kuul-uvil-1a
on tyokyvyttdmyysel;ikep;ieitos vuosina l-977 tai 1978, kun taas
niin sanottuun ventailuryhm;i;in kuuluvat ovat niitE, jotka
eiviit ole lainkaan hakeneet tyokyvyttomyysel-eikettai. Haastat-
teluaineistoon kuuluu kaikkiaan 2592 henkiloa. Otos poimit-
tiin vuosina 1974-l-976 TEL-, LEL-, YEL- tai MYEl-tydkyvytto-
myyseleikep5ritoksen saaneista ; tyottomyystankastel-u on kohdis-
tettu kuitenkin ainoastaan palkansaajina toimineisiin haasta-
teltuihin. Haastattel-ut suonitettiin vuoden l-977 1opu11a.

K;iytetyt aineistot poikkeavat siis toisistaan tyottomyyden
mriiinittelyn suhteen: nekisteniaineistossa ty6tt6myyden kni-
teerinei on kassa-avustuksen saanti, haastatteluaineistossa
tyott6myys ylip5;ins;i. Niinpei rekisteriaineiston tyottomeit
e1i kassa-avustusta saaneet ovatkin jonkin verran vanhempia
kuin haastattel-uaineiston ty6tt6mrit. Listiksi nekisteriaineis-
tossa tyottomyyden kesto LEl-aloilIa on pitempi kuin TEL-

:::]rr"; 
haastattel-uaineiston miehill;i tilanne on piiinvastai-

Johdantojaksossa esitettiin aiempiin tutkimuksiin penustuen
ol-ettamus, ettei tyottomyys ja enityisesti sen pitkittyminen
sek;i tenveydentilan heikkeneminen liittyvEt toisiinsa. Ohei-
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sessa rapontissa esitetyt tulokset tukevat trit;i krisityst;i.
Rekisteriaineiston analysoj"nti osoittaa, ett;i ty6kyvytt6rnyys-
eliikkeen hakijoiden joukossa on tyottdmyysavustusta saaneita
enemmd.n kuin muussa vtiest6ssti, Ja lisetksi el5kkeen hakijat ovat
saaneet avustusta pitempiiiin kuin muut. Joskin vertailua voi-
tj-in suonittaa vain tyottdmyyskassa-avustustietojen perusteel-
1a, ei liene vinheellistE olettaa, ettd tyott6myys kokonaisuu-
dessaan on ty6kyvyttomyyseliikkeen hakijoiden tydhistoniassa
tavallista yleisempaa ja pitkaaikaisempaa.

0n kuitenkin ilmej-stii, ettii vain osa tyottomyyden kautta ta-
pahtuvaa tyomarkkinoilta syrjeiytymistd kanavoituu ty6kyvytt6-
myyseltikkeisiin. Tyott6myyden voimakas kasvu 1970-Iuvun 1o-
pul1a ei aiheuttanut tyokyvyttomyyseliikehakemusten lisii5nty-
mistei, vaan peiinvastoin uudet eldkehakemukset v;iheniviit. Sen

sijaan toisen tyomankkinoilta syrj;iytyville tanjolla olevan
toimeentufotunvamuodon, tyottomyysefAkkeiden lukumdtin5 kasvoi
nopeasti. Rekisteniaineiston tulokset viittaavatkin siihen,
ettii vanhimmissa ikiiluokissa, joissa tyottomyysellikkeen saanti
on mahdollista, pitkaan kassa-avustusta saaneet ovat hakeneet
j uuri tyott omyys el-aikett ii e iviitkii tydkyvyt tomyy seliikett ii .

Joskin vuosittaisten tyokyvyttomyyseliikehakemusten ja myon-
nettyj en ef tikkeiden meieirii kokonaisuudessaan al-eni 197 0-luvun
puoliveilist;i fEhtien, aleneminen ol-i keskim5Srdistii veihiiisem-
pdei tai sitei ei tapahtunut lainkaan er"iiissai sel-laisissa nyh-
missei, joissa tyottomyyden voidaan olettaa taval-lista useammin
liittyvrin tyokyvyttomyysprosessiin. Esimerkiksi TEL-, LEL- ja
YEL-laitosten vuosittain mydntiimien vapaakirjael;ikkeiden luku-
meieinei kasvoi 1970-1uvun lopullaI). Koska vapaakinjael-Skkeen
saajan tyokyvyttomyys on ptiiistiiintoisesti alkanut y1i vuoden
kufuttua tyo- tai yritt;ijiisuhteen peirittymisestS, teihHn nyhmlilin

1) ffl-, LEL- ja YEL-laitosten afle 60-vuotiaille miehille
vapaakirjoina myontiimien teiysien tydkyvyttdmyyseleikkeiden
lukumiieirti oli vuonna 1976 runsaat 1300 ja vuonna 1980 noin
1550.
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ilmeisesti sijoittuu tavallista enemmein tydttdmdnii oll-eita.
Samo in ty6tt 6myy s 1 i s il-l-ei konotettu j en tyokyvytt6myys e laikke iden
lukumii;in;i sekti sefl-aisten elSketapausten m;iii::ei, joissa tydtto-
myysaika on muuttanut vapaakinjan teiysitehoiseksi el;ikkeeksi
kasvoi 1970-fuvun 1opu11a (ks. liitetaul-ukko 10)1). Liseiksi
diagnoosinyhmitteiin on havaittavissa, ettei sekii hakemusten
ettii vuosittain mydnnettyjen el;ikkeiden lukumiiiiriin aleneminen
on ol-1ut veihiiisintzi mielentenveyden hdinioiden ryhmiissii -
teih;in tautinyhm;idn sijoittuvien eleikkeen hakijoiden tyohisto-
riassa tyottdmyys on oheisen raPontin tulosten perusteeffa
oLl-ut yleisintti.

Tyott6myyden viilityksellei tapahtuvan tyomankkinoilta syrjiiy-
tymisen neikyminen tydkyvytt6myyseliikkeinE riippuu paitsi ela-
kehakemust en miiSrdstii my6s eldke j iir: j e stelmiin kn iteere i stei.
Tyokyvyttomyysel5kehakemusten hylkeiysProsentti on erityisesti
1970-luvun loppupuolel-l-a o1lut konkein niiss;i tautinyhmissii,
joissa oheisen tutki-muksen penusteel1a on nunsaasti tyottdma-
nd o11eita, nimitteiin mielenterveyden heiinioiden ja tuki- ja
l-iikuntaelinten sai::auksien nyhmiss5 (ks. liitetaulukko 11).
Tutkimuksen tuloksista kdykin ilmi, ettii TEL-aloiI1a ty6tto-
myys liittyy tavallista useammin tyokyvyttomyyseliikkeen hy1-
k;iyspaiaitokseen, LEL-aIoill-a tilanne kuitenkin on piiinvastai-
nen. Liseiksi on havaittavissa, ettei enityisesti hyvin pitkai-
aikainen tyottomyys syineen ja seunauksineen sopii huonosti-
tyokyvyttomyyskriteereihin: sekii TEL- ettei LEl-aloil1a hyl-
kiiysryhmiiein sijoittuvien tyottomyys on ol-Iut pitkaiaikaisempaa
kuin myontotapausten.

Lieneekd tyottomyyden ja hylkdyspEdtosten kytkenneiss;i kysy-
mys eleikkeen hakijoiden vafikoitumisesta, tyollisyystilanteen

Tietyin edellytyksin tyottomyysaika otetaan huomioon 1as-
kettlessa TEL:n tai LEL:n mukaisia eltikkeen m;ieiniii. Tydt-
tomyysaika voidaan ottaa huomioon joko e1;ikkeeseen sisiil-
tyvana tyottomyysfiseinii, jonka suul3uus on verrannollinen
tyottcmyyden kestoon, tai sen huomioiminen saattaa muuttaa
taysitehoiseksi eliikkeen, joka muuten ofisi vapaakirja-
etite. (Teiysitehoisessa eliikkeessii eltikkeeseen oikeutta-
vaksi karttumisajaksi lasketaan palvelusajan lisaiksi myos
aika el-eiketapahtumahetkestti vanhuuseltikeiktitin. )
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vrihtii s e std mer,kityks e st ei tydkyvyttornyys elrikke iden natkaisu-
t\k;iyt;innossd*', vai ristiri j.dasta kf assisen lei;iketieteen

sairausk;isityksen ja tyottdmyyden seurausten vririll.i. saksa-
lainen tutkija Ali trlacken kinjoittaa, ettii vaikkakin ty6tt6-
myys yleisesti niihdtiEn ekimiintapamme aineell_isten ja sosiaa-
listen penusteiden uhkana, ei voida olettaa, ettti sen psyko-
fyysiselle tenveydelle aiheuttamat seunaukset voisivat kuvas-
tua luonnontieteellisen l;i;iketieteen j dyk;is sei sairausk;isit-
teessa2). Kuten rapontin alussa todettiin, tyottomyyden ten-
veydentilaan liittyv;it seuraukset ovat pitkdlti juuri psyyk-
kisi;i tai psykosomaattisia, e1i vaikeasti diagnosoitavia
somaattisia oireita tahi neuroosityyppisiH mielenterveyden
hriirioit;i. Taiss;i rapontissa esitetyt tulokset antavatkin
viitteite siitri, ettd tydnsaantimahdollisuuksien staattinen
puoJ-i, liihinnei tenveydentilan menkitys yksilon tuottavuuden
tarkastel-ussa, on helpommin sovitettavissa tyokyvyttomyys-
kniteereihin kuin tyottomyyteen liittyvei dynaaminen aspekti:
tyottOmyyden kuluttavuus, sen tenveydentilalle aiheuttamat
seuraukset.

Haastatteluaineiston tulokset osoittavat, ettei kor"keamman
tyottdnryysasteen piiriin eli leihinnE LEL-aIoi11e sijoittu-
vissa nyhmissri tyottomyys liittyy pitkaan sainaushistoriaan
ja useisiin samanaikaisiin sainauksiin, mutta mielenterveyden
h;iiniot eiviit o1e tavall-ista konostuneemmin esi11H. Rekis-
teriaineiston tuloksesta puolestaan havaitaan, ettii juuri LEL-

1) Tyoeleikelakien mukaan tyokyvyttomyyden arvioinnissa ote-taan huomioon mm. saatavilla oleva tyo. Tyokyvyttomyyden
anv io int ito imikunnan t e et tiim;is tii l- ;idk;ir"itutk imuks e s ta keiyi1mi, ettei lri;ikdrinlausuntoa l-aatiessaan l;i;ik;ir"it piteiveit
tiirkeind ja huomioon otettavina tekijoinri lri;iketieteelli-
sen toimintakyvyn lj-sriksi potilaan ikaa, tyon laatua, tyon-
antajan arviota, tyonsaantimahdollisuuksia ja potilaan
omaa anviota ty6kyvystaan. Ndistei sei-koista kuitenkin
kaikkein v;ihiten tiinketin;i pidettiin juuni potilaan tyon-
saantimahdol,l-isuuksia. (Korniteamietinto L98222, 86)
Wacker 1976, 66-672l
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aloilla tyottdneinei olleita on eleikehakemukseensa myontopriri-
toksen saaneiden joukos.sa huomattavasti enemmein kuin hylk;iys-
tapausten ryhmiissei. Voidaankin ol-ettaa, ettei ttissii el;ikkeen
haki j anyhm;ls s;i leihinn;i tydhon liittyvei11H. kulumispnose s s i1IaI )

on keskeinen asema ty6markkinoilta syrj;iytymisessei - tyottS-
myyden nooli tulee esille ennen kaikkea tyollisyysaspektin,
yksil6n tuottavuuden tankastelussa. Terveydentilaltaan hei-
kentynyt henkilo jtiii muita helpommin tydttdmeiksi ja toisaalta
teillaisen henkil6n tydkyky;i vastaavan tyon saanti on korkean
tyottdmyysasteen aloj-IIa enityisen vaikeaa. LEL-laitosten
muita tyoeleikejtirjestelmdn yksityisen sektorin el-iiketaitoksia
alhaisempi hylkeiysprosentti saattaa myos o1la osoituksena
tyollisyysaspektin tavafl-ista herkemmEstri huomioon ottamisesta
tyokyvyt t6myyseliikeratkai sui s s a .

Liihinn;i TEL-al-oiIIe sijoittuvissa al-haisemman tydtt6myysasteen
nyhmissii rapontin tulokset viittaavat enemm5.nkin juuri tyot-
tomyyteen liittyv;i;in kul-umisprosessiin ja samalla tyottomyy-
den korostumiseen hylk;iysp;i5toksen saaneil-l-a. Ndissti nyhmissd
tyottomyyteen ja erityisesti pitktiaikaistyottOmyyteen liittyy
tavaflista useammin miel-enterveyden hriinioitd ja y1eens5. suh-
teellisen 1yhyt, usein tyottomyyden aikana tai sen j;ilkeen
alkanut sairausaika. Niimai tulokset eiviit ainakaan sulje pois
ede115 esitettyd tulkintaa, ett;i kyseisiss;i alhaisemman tyot-
tomyysasteen ryhmissd terveydentilan heikkeneminen olisi yh-
teydessii ty6ttomyyden kuluttavuuteen, ja tydttdmyyden kufutta-
vuus - klassisen ];i;iketieteen sairauskiisitteistdll-e vienaana
- puolestaan vaikeasti sovitettavissa eldkejeirjestelm;in ty6-
kyvyttomyyskr iteeneihin .

Oheisessa naportissa on myos esitetty neikemys, ettii tyOtto-
myyteen liittyvein kulumisaspektin keskeisempi nooli juuni
al-haisemman tyottomyysasteen ryhmissd selittyisi jossain
meiiinin ty6ttomyystil-anteen eroilIa. Tydtt6myyden oll-essa

'tTyokyvytt6neit 1970-l-uvu]l-atr -tutkimuksen toisessa osaua-
portissa (koulutus ja ammattitausta) on tuotu esi11e ty6-
kyvyttomyyden yhteyksiti pitkaen ja yleensii fyysisesti
raskaaseen tyohistor"iaan.
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hanvinaisempaa, sen syyt koetaan henkemmin yksilOtasoisina
ja t;im;i puolestaan heijastuu ty6ttomyyden psykofyysisiin
s eunauks i in .

Ede11;i esitetyn tyott6myystilanteen menkityksen ohel_Ia, monia
teissii rapontissa esil-Ie tuotuja tyokyvyttomyyseJ-rikkeen hakijoi-
den tyottomyyteen liittyvi;i seikkoja, kuten fyysistei ja psyyk-
kist;i terveydentilaa, sosiaalisen tuen puuttumista penhesuh-
teissa, vrihtiist;i anmattikoul-utusta ym. voidaan pitei;i osoit-
timena varsin alhaisesta tyottdmyyteen liittyvein kulumispno-
sessin vastustuskyvystii. Samal-Ia niim;i tekijiit ovat merkitte-
vi;i myos tyonsaantimahdollisuuksien staattisen puolen, sekd
tyohdn ottoon ettd irtisanomiseen liittyv;in yksilon tuotta-
vuuskriteerin kannalta. Niinpei tyottdmyys-tyokyvyttdmyys
tankastelussa eri tekijoiden syy- ja seunaussuhteet ovatkin
pitk;ilti toisiinsa kietoutuneita: monet tyokyvyttdmyyteen
vaikuttavat psykofyysiset ominaisuudet voivat ol-l-a sekii tyot-
tomyydelle altistavia ettd toisaalta tyottomyyden seurauksiin
l iittyviti.

Tiimein tutkimuksen aikapenspektiivi ei ulotu tankastelemaan,
minkiilainen menkitys 1970-luvun lopun mittavalla joukkotyot-
tomyydellei ja erityisesti kasvavall-a nuonisotyottomyydellS
on tyokyvyttomyyteen - joko el-;ikkeinli n;ikyvei;in tahi ainaki-n
subjektiivisesti koettuun tydkyvyn heikkenemiseen. Rapor-
tissa esitetyt havainnot tyott6myyden korostumisesta juuri
nuorten eltikkeen hakijoiden tyohistoniassa, antavat kuitenkin
aihetta otaksua, ettd tyottomyyden merkitys tyokyvytt6myys-
pnosessissa jatkuu myos ku1uva1la vuosikymmenell;i.
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Tyottomyysasteet sukupuolen ja iein mukaan tydvoimatiedus-
tel-un perusteella, prosenttia
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LIITETAULUKKO 2

Tyottdmyysasteet toimialoittain vuosina 1970-l-979 tydvoima-
tiedustelun perusteel-1a, pnosenttia
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lr3
6r8

4r3
1a

1r3
012

l12

0r3
8r5
1r4
t2

3r3
1'4
1r3
f'f
frl

012

6rf
1a
11

))
fr6
l12
0r4
lr1

0r5

1r3
5r8

214
fE

tq

0r4
1ro

orf
617

10,5
612

2rl
2rl
0r9
1r6

lr7
13,8
4'5

l-4,8
10,8

20

3r4

2ro
218

2r4
15 ,6
5'8

77,7
12,4

5r6
I!)

a1

aa

a1

10 ,8
3'B

13,4
11 ,0

5 ro
3r0
216

3r40'9

Kaikki toimialat f ,9 2,3 215 2,3 1,7 2,2 4rO 6,f 7,5 6,1

LIITETAULUKKO 3

Tyottdmyysasteet ty6voimapiireittain tyovoimatiedustelun
perusteel-1a, Prosenttia

l-970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 L977 1978 1979

3r4
5 '66r4
6r5
716
4 r1
712
Br6
oa

1.1 ,0
9r4

11,9

4r0
6r4
7rB
Bro
9r1
qo

l-o ,2
10,2
11 ,4
13,0
l-1r3
14 17

3r4
4r7
612
5r6
o,
11 q
o(
on

f0,4
13,2

812
11,5

))
3'4
ao
3r6
qa

3r6
5r6
612
6rf
B,B
4r5
Br9

o

,7
,0

E

,4
R

o

II

,8

60
1l-
22
92
43
22
aa

44

0,
f,
1,
1,
2,
1,
a

2,
a

0rB
!;l
rr8),
,o
,,
3ro
3r1
4r0

0r9
1r3
to

CE

2r4
al

4r0
3'9

0,9 f,0
f,3 f,5
f,6 f,6
1,8 2,r

c1Jrf

1,2 2,2
2,5 2,9
2,8 3,4
3,f 3,7

Helsinki
Turku
Tampere
Kouvola
Mikkel-i
Vaasa
JyviiskyJ-5
Kuopio
Joensuu
Kajaani
0u1u
Rovaniemi

Koko maa

3r5
4r7

3;; 4;;
416 5,6

E1J:!

7rl
4,4 2,9
6 ,2 4,3

1,9 2,3 2,5 2,3 1,7 2,2 4,0 611 7,5 6,f

Leihde: Tyovoimakatsaus 3-4/80, taulu 17
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LIITETAULUKKO 4

TEL, LEL, YEL ja MYEL tyottomyys- ja tyokyvytt6myyseldkkeiden
lukum55n;i vuosina l- 971-198 0

Vuosi
Ty6ttSmyysel-likkeet

Vuosittain Vuoden lopussa
my6nnetyt voimassa ol-leet

Ty6kyvytt6myyse ldkkeet
Vuosittain Vuoden lopussa
my6nnetyt voimassa o1leet

1971-

1972

197 3

1974

1975

1976

t977

1978

1979

f980

253

298

681-

560

445

657

l_ l-96

2 982

4 168

7 87'.1

249

471
957

l_ 2l_5

f 2Bl-

1 531

2 203

4 501

7 576

14 010

30 743

34 727

41 080

36 452

29 826

29 0s1

26 901

22 449

f9 706

f9 09s

7B

101

t29
148

t-61

170

]-77

178

L77

176

0]-2

s90

056

7l-3

034

656

155

324

461

205

L;ihde: Tyoel;ikelrirjestelmdn til-astollinen vuosikirja 1980,
OSA I.
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LI]TETAULUKKO 5.

Rekisteniaineisto iain, sukupuolen ja TEL-LEL-nyhm;in mukaan

sukupuoli
j a ikai

tk-nyhm;i
TEL LEL

vert . nyhmti
TEL LEL

miehet

naiset

25-29
30-39
40-49
50-59
60-64
vht.

275
685

L 2L2
2 805
t_ 716

158
313
797

t 539
673

l_3 0
l_95
tL2

64
16

363
282
159
454
474

947
bub
8l_ B

409
590

38
45
39
27

6

6 6 93 3 48 0

5 353

518 732 158 450

25-29
30-39
40-49
50-59
60-64
yht.

17 9
427
968

2 410
I 369

7
2L
82

205
l-39
454

117
150
103

72
20

463

lot
174
606
355
438
835

4 074
4 643
6 505
6 514
2 to1

23 843

LlTTETAULUKKO 6

Rekisteniaineiston tk-ryhmiin iein, sukupuolen ja eltikepiilitds-
nyhmtin mukaan

sukupuoli
ja ikd

TEL
my6nt6 hylkliys- hylkdys yht.

my6nt6

LEL
my6nt6 hylkiiys- hylkdys yht

my6nt5

Miehet
25-29
30-39
40-49
50-5 I
60-64
yht.

Naiset
25-29
30-39
40-49
50-59
60-64

183
481

20
32
69
78
25

72
l-72
199
188

25

275
685

I 2r2
2 805
1 7L6

119
234
623

I 302
616

33
65

134
]-52

30

r-58
313
797

I 539
673

6
14
40
85
27

2
2

IO
3

I7

39
66

V

25
16

44

5 813 224 656 6693 2894 172 4l-4 3 480

2I
B2

205
139

95
269
649

I 975
] 290

11
23
49
90
22

73
13s
270
345

57

179
427
968

2 4L0
r 369

3

5

22
31
14

vht 4 278 195 880 5 353

4
14
58

164
122

362 75 454
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LIITETAULUKKO 7

Ty6tt6myysavustusta saaneiden osuus eri vuosina

sukupuolija ikri
l-972 1973

tk vert. tk vert.
1S74

tk vert.
1975

tk vert
1976

tk vert.
TEL

LEL

miehet
25-29
30-39
40-49
50-59
60-64

0
$

9
4
2

4
4
2
2
I

,u
,6
,9
;l

,8

212 3r6
1,9 3 12
1,7 2,6
1,4 I,7
frf 0r9

,6
t.,
qZ

,0
,0

5 lr8
7 1,9
z 2 rL
7 2,1
3 2,2

1
U

U

U

0

,2
q
(
a

,6

2
2
l_

1
0

L
I
1
1
1

,0
,8

a

,7

3r4 1,6
J.,9 \r7
3,2 lrg
2 18 2,1
l12 2,5

6r8
10r5
15,9
18 ,4
19,5

,6
,2
,z
,0
,9

4r5 lr7
2rL !07
3,9 2 ,73r7 2r2
1nl 2r7

619 1
3r2 1
3r5 1
2r0 1
0rB 0

I0,2 3,5
412 215
416 2 13
3,3 lrg
1,5 1,5

5,6 2 143,3 2 144r3 2r7
4 12 2,9
1,1 3,7

28
35
30

32
30

yht.
ikiivak.

yht. 3,
ikiivak. 4 ,

214
3r5

f'8
fr8

1r9
2rB

213
3r9

23,L 16
l_7,5 15

1r3
1r3

26,L
27 ,4
24 r7

0rg
0rB

1r3
1r9

E

5
1
f

3
5

J

3
216
216

naiset
25-29
30-39
40-49
50-59
60-64

lr7
to
212

,a

2rO
2ro

E

5
c
3
1

4,
Lr

3,
a

.l_ ,

6
6

0
J

a
20

2
6

,0 214
2r7

2r7 2
3r9 2

1r8
IrB

3,4 2,
401 2,

15r2
14 ,8

1r9
1r9

,1
,7

q

0
0

28,
24,

miehet
25-29 13,3
30-39 l.4,7
40-49 25,3
50-59 29,2
60-64 27,6
yht. 26,0
iklivak. ,19,5

naiset
40-49
50-59
60-64

8 r9
15 ,7

25,6
25,2
lTrg
17,5

15,8
12r5
21,2
24 ro
22,7
22 r0
17r5

8r3
12,9
18 ,9
2L,6
22,0

l0 r1
II,2
18,7
21,7
l_8 ,6
18 ,9
14r5

3 9,5
1 13,2
5 19,6
6 ZArl
I 23,8

15 ,8
14,.1-
25,1
28 rg
26,4
25,6
19,7

12 ,0
L6,2
23 12
26 19
25 r4
L9,2
18 17

13
t2
23,
,q,-v t
ac

12,6
12 13

26,8
36,1
35r3

26,L
27 ,2
25 rB

24 r4
29,3
33,8

24 16
26,6
23,5

,0 27 13
,J- 29 12
,9 24,5

26,8
35,1
30 ,2

2525,6
31,7
30r9

( 40-6q )
yht

ikiivak
26
26

31,9 26,5
30,2 26,5

34
31 4

0
0

29;8
27 ,L

30 ,3
28,3

25 ,3
25 12

26 14
26,3

4 27,7
I 27,7
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LI]TETAULUKKO 8

Tydtt6myysavustusta saaneiden osuus vuosittain eni eltike-
pridtosnyhmissii. Miehet, 25-64 v. (ikdvakioitu)

vuosa
TEL

my6ntd hylkeiys- hylk;iys
mydntd

LEL
mydntO hylk;iys

t97 2

197 3

197 4

197 5

197 6

3r4
2t6
1r8
3r7
4r9

4r5
4r5
2r6
4r9
719

4r5
?Q

?,7
4r6
7r7

19 r 6

18 ,0
15 r 6

L8 17

2l ,4

16r4
14 ,9
10 ,7
]-2,9
13 ,6

LIITETAULUKKO 9

Ty6tt6myysavustusptiivien lukumdeirti avustusta saanutta kohden
vuosittain (ikSvakioitu)

vuo s l-
TEL

miehet
( 2 5-64v. )
tk vent.

naiset
(25-64v. )
tk ver:t.

RAKENNUSALA
miehet
(25-64v. )
tk vert.

]-97 2

197 3

197 4

l_975
197 6

50

6I
53

4B

77

53

49
46
45
EO

1a

77
1t

65
90

7)
75
69

64

70

6l-

62

45
59

7B

53

49
43
50

65
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LTITETAULUKKO ]-0.

Vuosien 1974-1980 lopussa voimassa olleet
tyokyvyttomyys e ldkkeet

TEL, LEL Ja YEL

kaikki ty6tt6myyslisdllli
korotetut elSkkeet

ty6kyvytt6myysaika
muuttanut vapaa-
ki::jan taysitehoi-
seksi ef5kkeeksi
1km (ind. )

vuosl

l-km ( ind. ) lkm (ind. )

1974
1975
1976
]-977
1978
1979
l_980

r05 040
723
68s
036
881
384

(100 )
(107 )
(11s)
(120 )
o22)
Q22)
Q22)

B 799
l_0 834
12 651
14 032
l_4 949
15 647
16 488

(roo)
(123)
(144)
(15e )
(170)
(178)
(187)

,NE

220
230
273
338
464
588

(roo )
(107 )
(1r2 )
(r33)
(16s)
Qzo
QB7)

tt2
L20
l-26
t27
l_28
128 619

Lrihde : Tyoeleikej;irjestelmtin tilastollinen vuosikinja 1980,
osa r

LIITETAULUKKO 11.

TEL, LEL,
hakemusten

YEL ja MYEL laitosten uusien tyokyvyttomyyseltike-
hylkeiyspnosentit sairausnyhmittHin vuosina I97 5-l-981

sainausryhmd 1975 1976 t977 1978 1979 1980 1981

v

vIl

Mielentenvey-
den h5ini6t
Venenkierto-
elinten
sairaudet

12,3 l_4r4 1"9,2 20,7 19,4 18,5 1513

9,r llrl 12 16 12 rO ll,7 9 r g g 14

XIII Tuki- ja
liikuhtaelinten
sairaudet 15, I 17 ,8

14,8

16,L

21,8

15r7

18r3

23,L

16,1

18,0

22 15

l7 ,2

17,8

2l16

14,5

16 ,1

20,3

13r7

14r7

Muut
sainaudet 72 ro

l-3r3Kaikki

Ldhde: Komiteamietinto 1982:2, taulukko B 6
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AID-ANALYYS]N PERIAATTEISTA 1)

AlD-analyysi, Automatic Interaction Detector -tietokoneohjel-
ma on alunpenin kehitetty Michiganin yliopistolla 1960-1uvun
alkupuolelIa. AfD-anal-yysia voidaan kaiyttSS joko aineiston
kuvail-uun tai yhdysvaikutusten analysointiin.

AID-analyysissa sovel-l-etaan yksisuuntaisen vanians s ianalyysin
tekniikkaa selitetttivtin muuttujan vanianssin selittamiseksi.
Menetelm;i soveltuu kiiytettdveiksi si1loin, kun selitettiiviti
muuttujia on yksi ja sel-ittavid muuttujia (prediktoneita) yk-
si tai useampia. Selitetteiv;in muuttujan tul-ee oI}a interval-
liasteikollinen tai dikotominen. Selittdvien muuttujien mit-
taustaso voi vaihdella; myds nominaaliasteikoLliset muuttujat
soveltuvat prediktoneiksi.

Menetefmein avulla pyr"itdtin loyteimarin sellaiset selittavien
muuttujien arvojen yhdistelmeit, joita vastaavien nyhmien enot
selitetteivS.ssii muuttujassa ol-isivat mahdollisimman suuret.
Analyysi etenee askel-ittain. Ensimm;iisessii vaiheessa jaetta-
vana on koko havaintojoukko, joka jaetaan kahtia parhaimman
selittavan muuttujan perusteell-a. 'Paras selitttijti eli predik-
tori on se, jonka perusteella aineisto voidaan jakaa kahteen
eniten toisistaan poikkeavaan nyhmdiin. Poikkeamisen mittana
k;iytet;iiin muodostuvien ryhmien neliosummien eroa selitett;ivtis-
sd muuttujassa.

l) P"otr"teellinen esitys AlD-analyysista loytyy Michiganin
yliopiston julkaisusta Sonquist, Baken, Mongan: Searching
for Stnucture (1973). Suomenkielisiei esityksi6 ovat mm.
Tampereen yliopiston jul-kaisut Laitinen, Miettinen, Sinkko:
Yhdysvaikutuksien analysoinnista sekii AID- ja MCA-menetel--
mien keiytostai (1975) ja Sinkko, Miettinen, Manninen, Laiti-
nen: Nominaal-iasteikkoisten muuttujien analysoinnista AID 3,
THAID ja MNA-menetelmilla (1976). 0heinen katsaus penustuu
n5ihin lHhteisiin.
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Jotta analyysi voisi ratkaista, niki pnediktoreista tulee ja-
kajaksi ja miten uudet nyhmiit muodostetaan, analyysi laskee
jokaisessa vaiheessa kaikkien analyysissa olevien pnedikto-
neiden selittaman osuuden selitettiiviin muuttujan nelidsummas-
ta sekei etsii myos kunkin pnediktor:in panhaan jakokohdan.

Toisessa vaiheessa valitaan jaettavaksi kahdesta ensimmHises-
sii askeleessa syntyneesta nyhmdstii se, joka on selitettdv;in
muuttujan suhteen epdhomogeenisempi, ja prosessi etenee kunnes
analyysin kulkua ohjaavilJ-e kniteereill-e ennalta annetut arvot
sen pysliyttEveit.

Analyysin kulkua ohjaavia kriteereitd ovat mm.

- selitysosuuden alenemista koskeva kniteeri, joka
miidneiii sen osuuden selitettE.viin muuttujan nelio-
summasta, joIIa sel-ittamett6mtsn nelidsumman on v5-
hint;iein al-ennuttava jaon seu::auksena,

- ryhmdein kuuluvien havaintojen veihimm;iismtseir;i,
- jakojen enimmiiismtiS.nti.

Kun ryhmien jakaminen on suonitettu loppuun, lasketaan kai-
ki1le selittevil-1e muuttujille beta2 - kertoimet, jotka osoit-
tavat suurenko osan selitetttiviin muuttujan neliosummasta kukin
muuttuja on analyysin kul-uessa pystynyt selitt;im;itin. Analyy-
sin kufku esitetiiiin tavalliseti AID-puun muodossa.
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Liite 3

AID-ANALYYSEISSA XAYTETYT KRTTEERIT JA MUUTTUJIEN LUOKITTELU

1. Tyottdmyyden yleisyyttri koskevat AlD-analyysit (ks. jakso

Keiytetyt kr"iteenit:
- Kussakin ryhm5ssai tuli ofLa veihint;iain 30 havaintoa
- Kunkin jaon selitysosuuden tuli ol-la vdhintei:in O14 %

Selitetteivii muuttuj a :

Tyottomyyden esiintyminen el-tikkeen hakemista edelteineiden
neJ-jiin vuoden aikana
0 ei esiintynyt tyottomyytte
I esiintyi tyottdmyyttal

Selittriveit muuttujat e1i prediktorit:

rka
l- -39 v
2 40-49 v
3 50-64 v

Penuskoufutus
t kansakoulu (tai osa keskikoulua)
2 keskikoulu (tai osa l-ukiota)
3 yo-tutkinto

Jatkokoulutus
l- ei l-ainkaan jatkokoulutusta
2 korkeintaan 4 kk:n ammattikurssi
3 vaihinttiiin 4 kk:n ammattikur:ssi, kansanopisto, kansan-

konkeakoulu
4 tutkinto ammatil-l-isessa koul-ussa
5 tutkinto opistotasoisessa koulussa
6 tutkinto konkeakoulussa tai yliopistossa

3.1.2. )
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Siviilisdrity
1 naimisissa tai avoliitossa
2 asumuserossa, eronnut tai leski
3 naimaton

Alue
I Uudenmaan, Turun ja Ponin sek;i Htimeen 155ni
2 Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen ja Vaasan l;i;ini
3 Pohjois-Kanjalan, Kuopionr Oulun ja Lapin l-eicini

Eldkkeen hakemista edeltSnyt ammatti
miehet:
I tekniflinen ja hallinnollinen tyo
2 myynti- ja pal-velutyo
3 kuljetustyd
4 rakennustyo
5 kaivostyo
6 metalli- ja koneteollinen ty6
7 puu- ja paperiteollinen ty6
8 muu teollinen ty6
9 varasto- ja kuonmaustYo
10 metstityO

1)

naiset:
t haffinto, terveydenhuolto yms. ty6
2 toimistotekninen tYo
3 myyntitYd
4 palvelutyo
5 siivoustyo
6 r:akennus- ja aputyd
7 tekstiiliteollinen tYo
8 muu teollinen tY6

Ammattiluokituksen sisailto on titsmdllisemmin esitetty
tutkimuksen toisessa osaraPortissa: Koulutus ja ammatti-
tausta.
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SelittHvistei muuttujista ik5, penuskoulutus ja jatkokoulutus
olivat 'rmonotonisiarr pnediktoreita e1i niiden luokat o1i nyh-
miin jaettaessa pidettHvei edellai esitetyssai j;ir:jestyksess;i.
SiviilisdHty, aJ-ue ja amrnatti olivat rrvapaitat' pnediktoreita
eli ryhmiin jaettaessa val-ittiin kunkin muuttujan luokkien
panhaiten e::ottelevat kombinaatiot.

2. Tv6ttomvvden kestoa koskeva AID-anal-yvsi (ks. iakso 3.3.2. )

Keiytetyt kniteerit:
- Kussakin nyhmiissd tuli olLa vdhintiiiin 30 havaintoa
- Kunkin jaon selitysosuuden tuli ol-Ia v5hintdrin ).rS %

Selitettdvel muuttuj a :

Tyottomyyden kesto ekikkeen hakemista edeltaineiden neljHn
vuoden aikana
0 1-5 kk
I ainakin 6 kk

SelittHvdt muuttujat eli pnediktorit:

Pe::uskoulutus, kuten edellisessE AlD-analyysissa
JatkokouLutus rr

Alue rr

Amnatti tt

rka
1 -24 v
2 25-34 v
3 35-44 v
4 45-54 v
5 55-64 v
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Tydkyvytt6myyden syy
1 mielentenveyden htiiri6t
2 verenkientoelinten sainaudet
3 tuki- ja liikuntaelinten sainaudet
4 muut sainaudet

Sairauden kesto
0 vuotta (sainauden alk.vuosi eliikkeen natkaisu

vuosi )

1 I

10
11-l_ 5

yIi 15

tr

ll

il

Sairauksien ]ukumiiiir5
1 sainaus
2 sairautta

I il

Sel-ittavistei muuttujista penuskoulutus, jatkokoulutus, ikti,
sainauden kesto ja sainauksien lukum5iirS. olivat ttmonotonisiatt,

a1ue, ammatti ja tyokyvyttdmyyden syy I'vapaitar'.
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Liite 4

HAASTATTELULOMAKKEEN KYSYMYKS ET

Haastattelulomake on kokonaisuudessaan esitetty Iiitteenet
tutkimuksen ensimrneiisessii osanapontissa trTyokyvyttomHt Ig7 0-
l-uvulla. Tutkimusaineistorr. Seunaavassa l-uetellaan vain
kaisil-ki oLevassa osarapontissa keiytetyt haastattelukysymykset
Kysymykset on numenoitu samoin kuin haastattelulomakkeessa.

Oletteko...
f Naimissa
2 Avol-iitossa
3 Asumuserossa
4 Eronnut
5 Leski
6 Naimaton

Mikei on pohjakoulutuksenne?
1 Kansakoul-u tai vastaava
2 Keskikoulu
3 Ylioppilastutkinto

Mik;i on jatkokoulutuksenne?
1 Ei jatkokoulutusta
2 Al1e 4 kk:n ammattiku::ssi
3 Veihintriein 4 kk:n ammattikunssi
4 Tutkinto ammatillisessa kouLussa
5 Tutkinto opistotasoisessa koulussa
6 Tutkinto konkeakoulussa tai yliopistossa
7 Jokin muu kurssi tai tutkinto, mikri?
8 Ei osaa sanoa

7

8
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19. Mind vuonna t;imti sairaus tai valnma (teirkein ty6kyvyttomyy-
den syy) sai alkunsa, tai huomasitte ensimmdisiei oineita
siitei?

22. onko Teillai joitakin muita tyokyvyttomyyteen vaikuttavia
sairauksia tai vammoja? Mitai sairauksia?

23. Mist;i vuodesta liihtien katsoisitte tenveytenne heikenneen
siinii m5drin, ettd se haittasi ty6ssiinne suo::iutumista?

Kysymykset 35-37 kysyttiin erikseen kustakin y1i vuoden kes-
t;ineestE ammatista sek5 lisiiksi viimeisestd ammatista vaikka
se ei olisikaan kesttinyt y1i vuotta.

36.

Mikai oli teidan ensimm;iinen (toinen, kolmas... ) yli vuoden
kesteinyt ammattinne tai mite tyotii teitte silloin?
Missii tai minkiilaisissa tyopaikoissa te teitte tate
tyotai?
Mistai vuodesta mihin te teitte taitai tyotti?
MissS ty6ssii olitte viimeksi ennen tyokyvyttomyyseliikkeen
hakemista?

3t.
41.

Merkitse ol-iko haastatel-tava viimeksi ennen eltikkeen hake-
mista p;ieias iallise sti

1 Toisen palveluksessa oleva palkansaaja
2 Maatalousyrittaja
3 Yrittajd omassa liike- tms. ynityksessti tai itseniiinen

ammatinhanj oittaj a

4 Avustava perheenjdsen maatal-ousyrityksessii
5 Avustava perheenjeisen liike- tms. ynityksessd

51. Montako kuukautta olitte poissa tyOste viimeisen 4 vuoden
aikana ennen elaikkeen hakemista tydttomyyden vuoksi?

52. Entri montako kuukautta olitte poissa tyosta viimeisen
vuoden aikana ennen el-Skkeen hakemista tydtt6myyden
vuoks i ?

53. Ofetteko ennen eliikkeen hakemista vuodesta 1960 ltihtien
ol-l-ut poissa tyostri vuoden tai sitri kauemmin kesteneita
ajanjaksoja ty6ttomyyden vuoksi?
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